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1. OSEBNA IZKAZNICA  

 

IME: Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo 
energije 

KRAJŠE IME: EnergaP 
SEDEŽ: Smetanova 31, 2000 MARIBOR 
MATIČNA ŠTEVILKA: 2213222 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI31306543 
ŠTEVILKA TRR: 04515-0001253554 
TELEFON: 02 234 23 62 
TELEFAX: 02 234 23 61 
DOMAČA STRAN: http://www.energap.si 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 3 
USTANOVITELJ: Mestna občina Maribor 
DEJAVNOSTI: - priprava in izvedba projektov s področja URE in OVE, 

njihova promocija in ozaveščanje ljudi 
- izvedba razvojnih in raziskovalnih nalog 
- povezovanje institucij pri pripravi in izvajanju skupnih 

projektov 
- izvedba prenosa dobrih praks in znanj 
- priprava energetske strategije lokalnih skupnosti 
- izvedba izobraževanj strokovne javnosti, javne uprave, 

gospodarskih subjektov in občanov 
- spodbujanje URE in rabe OVE s svetovanjem za dosego 

pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov v malih in 
srednjih podjetjih 

- izdelava načrtov za zmanjšanje porabe električne in toplotne 
energije v zgradbah, ki so v javni rabi 

- priprava načrtov zmanjšanja porabe električne energije 
javne razsvetljave 

- skrb za trajnostni energetski razvoj 
 
ORGANI ZAVODA: 

 
SVET ZAVODA – 7 članov, predstavniki: 

  Mestni svet (ustanovitelj): Daniel Blejc 
 Mestna uprava (ustanovitelj): Gordana Kolesarič 
 Delavci zavoda: Petra Gosak 
 Uporabniki oziroma zainteresirana javnost:  

o UM – FERI: Igor Tičar 
o UM – FS: Leopold Škerget 
o GZS – OZM: Jože Protner 
o OOZM: Etbin Stropnik 
 
 
 
 

 
  

 
STROKOVNI SVET ZAVODA – 7 članov, predstavniki: 
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  ustanovitelj: Dušan Kosec 
 UM: Jože Voršič 
 TOM: Viktor Krajnc 
 Elektro Maribor:  
 Plinarna Maribor: Franc Dover 
 Dravske elektrarne: Marjan Šmon 
 Društvo inštalaterjev in energetikov Maribor: Ivo Klevže 

  
DIREKTOR ZAVODA 
 

VODSTVO ZAVODA: direktorica zavoda – dr. Vlasta KRMELJ, univ.dipl.inž. 
DATUM USTANOVITVE: 8. junij 2006 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 
2.1 UVOD  
 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 17. seji 28. junija 2004 sprejel sklep št. 82, da podpira 
sodelovanje Mestne občine Maribor na razpisu Generalnega direktorata za energijo in transport 
Evropske komisije za ustanovitev lokalne energetske agencije. Razpis programa »Inteligentna 
energija za Evropo« vzpodbuja ustanovitev lokalnih ali regionalnih energetskih agencij s 
sofinanciranjem do 50% za dobo treh let. Ustanoviteljica je lokalna ali regionalna oblast, ki 
zagotovi preostalih 50% finančnih sredstev za dobo prvih 3 let delovanja. Lokalna oblast mora 
zagotavljati delovanje agencije še nadaljnjih pet let. Sredstva razpisa so namenjena za delovanje 
agencije, plače zaposlenih, opremo in programe, ki jih izvaja agencija. Program »Inteligentna 
energija za Evropo« vzpodbuja delovanje lokalnih energetskih agencij v smislu »misli globalno-
deluj lokalno«. S tem naj bi pripomogla k ozaveščanju prebivalstva na lokalni ravni o učinkoviti 
rabi energije, varčevanju z energijo, zmanjšanju odvisnosti od uvoza energije in uporabi obnovljivih 
virov energije. Agencije morajo delovati neprofitno in si lahko iščejo vire financiranja na razpisih 
EU, kjer pridobivajo sredstva tudi za svoje delo.  
 
Mestna občina Maribor je z vodilnim partnerjem Comunidad Autónoma de Madrid (Regionalna 
vlada Madrid) meseca marca 2005 prijavila projekt ustanovitve Energetske agencije Podravja na 
razpis programa »Inteligentna energija - Evropa«, ki ga je objavil Generalni direktorat za energijo 
in transport Evropske komisije. Prijava je bila uspešna in konec leta 2005 je bila podpisana pogodba 
o sofinanciranju med koordinatorjem – Regionalno vlado Madrid in Evropsko komisijo. 
 
Mestni svet MOM je na 35. seji, 6. marca 2006 sprejel Odlok o ustanovitvi Zavoda energetska 
agencija za Podravje in na 38. seji, 5. junija podal soglasje k Statutu Zavoda energetska agencija za 
Podravje. Zavod je bil vpisan v sodni register 8. junija 2006. 
 
Generalni direktorat za energijo in transport Evropske komisije sofinancira projekt ustanovitve 
Energetske agencije Podravja v višini 195.000,00 EUR v obdobju prvih treh let delovanja agencije. 
Mestna občina Maribor bo delovanje Energetske agencije za Podravje sofinancirala v znesku 
60.000,00 EUR letno. MOM je v proračunu 2006 zagotovila zagonska sredstva, katerih del bo 
Evropska komisija povrnila po opravljenih poročilih o delovanju projekta.  
 
V skladu s Statutom zavoda je Svet zavoda je na svoji 5. seji, 20. februarja 2007 sprejel program 
dela zavoda za leto 2007 in okvirni program dela za leta 2008 in 2009. Marca 2007 se je z njim 
seznanil tudi Mestni svet MOM. Okvirni program dela agencije za triletno obdobje je bil 
predstavljen Evropski komisiji in ga je kot takšnega le-ta tudi potrdila. Vsako leto agencija pripravi 
program dela v obliki akcijskega načrta. Agencija je delo v letu 2007 izvajala v skladu s sprejetim 
programom dela za leto 2007 in program tudi v celoti realizirala. V letu 2007 je bilo financiranje 
zagotovljeno s strani Evropske komisije in Mestne občine Maribor v skladu s Pogodbo o  
 
financiranju dejavnosti Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije v letu 
2007. V skladu s pogodbo je bilo financiranje zagotovljeno tud s strani  
 
Toplotne oskrbe Maribor. V mesecu novembru smo z Ministrstvom za okolje in prostor podpisali 
pogodbo št. 2511-07-730111 o sofinanciranju delovanja agencije v letu 2007.  
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2.2 REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA V LETU 2007 
 

2.2.1 PROGRAM: 1. Ustanovitev in delovanje agencije 
Energetska agencija za Podravje je bila ustanovljena 8. junija 2006, zato je pomenil začetek 
poslovanja v letu 2007 nadaljevanje izvajanja aktivnosti organiziranja poslovanja in opravljanja  
 
nalog, ki si jih je Energetska agencija za Podravje zastavila za cilj svojega delovanja. V letu 2007 
smo se še posebej posvetili oblikovanju celostne grafične podobe naše agencije. Nalogo smo 
zaupali zunanjemu sodelavcu, ki je poskrbel za izdelavo novega logotipa in kombinacijo barv, ki se 
tako odraža v vsej poslovni dokumentaciji, s katero EnergaP nastopa v odnosu do strank (vizitke, 
kompliment krtice, kuverte, poslovne mape, dopisni listi, …). Izdelali in oblikovali so plakate in 
stojala, ki nam bodo v pomoč pri izvajanju promocijskih in predstavitvenih aktivnosti. V jesenskih 
mesecih je celotna poslovno-stanovanjska stavba na Smetanovi 31 dobila nov fasadni omet, tako, da 
bomo lahko kmalu pred vhod EnergaP namestili tudi vhodno tablo. 
 

 
 

Predstavitveni plakat agencije 
 
 

2.2.1.1  Delovanje agencije 
Posebno pozornost smo v začetku leta posvečali predvsem poročilom o delu in načrtom za v 
prihodnje, ki smo jih 19.2.2007 predstavili Strokovnemu svetu zavoda EnergaP in 20.2.2007 Svetu 
zavoda EnergaP. Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 4. redni seji, dne 26.3.2007, podal 
soglasje k programu dela Energetske agencije za Podravje za leto 2007. V skladu s sklepom 
Mestnega sveta bomo v prihodnje mestni svet seznanjali tudi s poročili o delu za preteklo leto. 
Program dela za leto 2007 je razdelan na posamezne aktivnosti in pod aktivnosti, katerih realizacija 
je podrobneje opisana v nadaljevanju. V mesecu juniju smo pripravili Poročilo o delu za Evropsko 
komisijo, ki je bilo z njihove strani potrjeno. V mesecu decembru sta se sestala strokovni svet in 
svet zavoda in obravnavala osnutek poročila o delu in program dela ter ju potrdila. 
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Seja Strokovnega sveta zavoda 
 
 

 
 

Seja Sveta zavoda 
 

2.2.1.2 Predstavitev agencije javnosti in aktivnosti za dvig ozaveščenosti o podnebnih 
spremembah in pomenu energije 

Energetska agencija je v letu 2007 nenehno in aktivno delovala na področju informiranja in 
ozaveščanja občanov in širše javnosti. Prav posebno pozornost smo informiranju javnosti namenili 
ob obeležjih svetovnih dni na določeno temo, ko smo temu primerno organizirali tudi posebne 
aktivnosti: 
 

 aktivnosti ob Svetovnem dnevu voda s poudarkom na vodi, kot energetskem viru – 22.3. 
Pripravili smo pisni prispevek za medije (tisk, radio, TV), direktorica EnergaP pa je podala 
informacije o svetovnem dnevu voda in učinkih podnebnih sprememb v intervjuju z 
novinarjem Radia Maribor v enourni radijski oddaji. 

 
 aktivnosti ob Svetovnem meteorološkem dnevu s poudarkom na zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov zaradi podnebnih sprememb – 23.3. 
 

Pripravili smo pisni prispevek za medije (tisk, radio, TV) o 23.3. – Svetovnem 
meteorološkem dnevu. 
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 aktivnosti ob Dnevu zemlje – 22.4. 
Ob Dnevu zemlje smo sodelovali na II. mednarodnem posvetu Ekologija za boljši jutri, ki je 
namenjen predvsem učiteljem. Pripravili smo predavanje in prispevek za zbornik o 
obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije ter vključevanju teh vsebin v učni načrt 
in proces. Izvedli smo predavanje na Osnovni šoli Selnica ob Dravi in sicer 26.4.2007, ko so 
imeli osmošolci tako imenovan Ekodan. S predavanjem in prispevkom za zbornik smo se 
udeležili okrogle mize na temo »Obnovljivi viri energije« v Rušah. Pripravili smo tudi Dan 
energetske učinkovitosti na Osnovni šoli v Kungoti. Uvodoma smo pripravili predavanje o 
problematiki podnebnih sprememb. Učencem smo predstavili sistem opravljanja energetskih 
pregledov, nakar so učenci šole, razdeljeni v 4 skupine, energetski pregled šole sami 
dejansko opravili in svoje ugotovitve in spoznanja razkrili v šolski radijski uri ob zaključku 
Dneva energetske učinkovitosti. Šolo je obiskala tudi RTV Slovenija, ki je posnela 
nekajminutno predstavitev aktivnosti na šoli. Prav tako smo v mesecu aprilu razpisali 
nagradni likovni natečaj z naslovom Trajnostna raba energije v našem okolju. K oddaji 
likovnih prispevkov smo pozvali učence osnovnih šol iz Maribora in iz 15 okoliških občin. 
Do 30. junija se je na natečaj odzvalo veliko število avtorjev. Najboljša dela smo tudi 
nagradili. Posebej za to priložnost smo poskrbeli za tisk majic z logotipom EnergaP, ki jo je 
skupaj z nagrado prejel vsak nagrajenec. Nagrade so bile barvice in majhne žogice. 
 
 
 

 
 

Razstava likovnih del učencev 
 
 

 aktivnosti ob Dnevu podnebnih sprememb - 15.5. 
V okviru dneva podnebnih sprememb smo za študente 4. letnika na Fakulteti za 
gradbeništvo pripravili predavanje na temo Podnebnih sprememb in energije. Predstavili 
smo obnovljive vire energije, možnosti njihove izrabe in pa učinkovite prijeme varčevanja z 
energijo v gospodinjstvih. 

 
 aktivnosti ob Svetovnem dnevu okolja, s promocijo alternativnih virov energije in 

trajnostnega razvoja - 5.6. smo združili v sklop dogodka ob praznovanju 1. rojstnega dne 
naše agencije. V počastitev našega prvega rojstnega smo organizirali 4. junija 2007 Dan  
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energije in nagradno igro, kjer smo skupaj z radiem City Maribor poiskali najstarejši, še delujoči 
pralni stroj in hladilnik, ki trošita zelo veliko energije, in ju zamenjali z novima, energetsko zelo 
učinkovitima. Zamenjava aparatov je potekala na Trgu svobode, 7. junija 2007 ob 11. uri. 
Hkrati pa je na stojnici na Trgu svobode med 10. in 17. uro potekalo brezplačno svetovanje za 
občane in predstavitev naše agencije. V okviru akcije je potekal tudi radijski nagradni kviz na 
temo varčevanja z energijo. Nagrade so bile varčne žarnice. Izdali smo zloženko »Varčevanje z 
elektriko in denarjem brez odrekanja udobja«, ki smo jo namenili gospodinjstvom oziroma širši 
javnosti. 
 
 

 
 

1. obletnica ustanovitve EnergaP – prireditev na Trgu Svobode 
 

 
 aktivnosti ob Mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti – 16.9. in ob Evropskem dnevu 

brez avtomobila, s poudarkom na alternativnih virih energije -22.9. smo organizirali v sklop 
dogodka, ki smo ga poimenovali Festival OVE (Obnovljivih Virov Energije) in tako v 
mesecu septembru, natančneje med 24. in 29. septembrom 2007 v sodelovanju z 
nakupovalnim centrom Europark organizirali predstavitev proizvajalcev in prodajalcev 
opreme za rabo obnovljivih virov energije. Podati koristne informacije o obnovljivih virih 
energije, možnostih in prednostih njihove izrabe ter s tem nenazadnje prispevati k učinkoviti 
rabi energije v življenju vsakega posameznika, so bili glavni cilji organizatorja Festivala 
OVE, ki so bili tudi doseženi. Na prizorišču »nakupovalne ulice« med trgovinama Interspar 
in Hervis se je v tednu dni na za to pripravljenih stojnicah predstavilo 19 različnih 
razstavljavcev oziroma ponudnikov opreme za izkoriščanje obnovljivih virov energije 
(ponudniki toplotnih črpalk, fotovoltaike, različnih energetsko varčnih peči, vozil, sončnih 
kolektorjev, alternativnih načinov izkoriščanja sončne svetlobe in drugi). V sredo in petek 
ob 16. uri smo v sklopu festivala organizirali strokovna predavanja na temo energetskih 
pregledov stavb oziroma podnebnih sprememb. Predavanja sta izvedla LEA Pomurje in 
Slovenski E-forum. Sočasno je vsak dan med 10. in 12. uro ter 15.30 in 17.30 uro potekalo 
brezplačno energetsko svetovanje, od začetka do konca festivala je potekala tudi razstava 
likovnih del učencev osnovnih šol na temo varčevanja z energijo, katerega natečaj smo  

 
razpisali v mesecu aprilu 2007. Najboljša dela smo tudi nagradili. Nagrada so bile majice z 
logotipom EnergaP. To dejanje je prevzel Dr. Klima, ki je v soboto, 29.9.2007 ob zaključku 
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festivala v obliki zabavnega predavanja podučil mimoidoče o boleznih, ki pestijo Zemljo, hkrati 
pa nanizal ukrepe, ki lahko te bolezni ublažijo. Stojnice je obiskalo ca 400 ljudi, svetovanje pa 
25 ljudi. Strokovna predavanja niso bila dobro obiskana, zato jih bomo v prihodnjem letu 
drugače organizirali.  

 
 

 
 

 
 

Predstavitev rabe obnovljivih virov energije in svetovanja ob tednu 
 obnovljivih virov energije v Europarku v Mariboru 

 
 

 
V četrtek, 20. septembra 2007 smo se odzvali vabilu Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za sodelovanje pri izvedbi vzgojno preventivne akcije »Drugače na pot – v 
šolo s kolesom 2007« v okviru Tedna mobilnosti in predstavili svoje delovanje na stojnici na  
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Trgu svobode v Mariboru. Ob tej priložnosti smo pripravili letak, katerega namen je bil 
poučiti sodelujoče v prometu o varčni in okoljsko primernejši vožnji (eco-driving), v 
sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru pa smo predstavili tudi kolo na električni pogon. Sodelovanje z nami je ob tej 
priložnosti ponudila avto hiša Toyota Arden, ki je ob naši stojnici predstavila hibridno 
vozilo Toyota Prius, ki deluje na principu kombinacije bencinskega in elektromotorja. 

 
 

 

 
 

Prireditev ob tednu mobilnosti na Trgu svobode v Mariboru 
 
 

 predstavitev dela agencije občinam, ki so podpisale izjave o sodelovanju v agenciji in 
priprava načrta sodelovanja 
Delovanje agencije smo predstavili Konzorciju za razvojne naloge Podravja, ki se ga 
udeležujejo župani občin podravske regije. Svoje aktivnosti smo podrobneje predstavili še 
občinam Duplek, Ruše, Selnica ob Dravi, Hoče -Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. 
Obiskali smo občino Sv. Ana v Slovenskih goricah, kjer smo po ogledu javnih občinskih 
stavb podali mnenje oziroma energetski nasvet glede razvoja in predvsem sanacije javnih 
stavb v prihodnje. V mesecu oktobru smo v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo za 
vse občine in občinske svetnike organizirali strokovni obisk mesta Weiz v Avstriji, kjer so si 
ogledali energetsko učinkovite stavbe. Občinske uprave smo v mesecu novembru tudi 
povabili na delavnico o virih financiranja za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije. V mesecu decembru je bila organizirana delavnica za 
občinske uprave in uporabnike javnih stavb o pogodbenem financiranju ukrepov za 
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Zaradi pomanjkanja časa in kadrov,  
 
občinske uprave zelo težko sodelujejo v informativno izobraževalnih aktivnostih. Posledica 
tega je relativno slaba udeležba na takšnih prireditvah. 
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Obisk občine Sveta Ana 
 

 predstavitev delovanja agencije ministrstvom RS 
V letu 2007 smo opravili dve prijavi na razpis Ministrstva za okolje in prostor, v katerih smo 
podrobneje opredelili in predstavili delovanje naše agencije. V mesecu oktobru je 
Energetska agencija za Podravje ob slavnostnem podpisu konzorcijske pogodbe izkoristila 
možnost osebne predstavitve agencije slavnostnemu gostu in podpisniku konzorcijske 
pogodbe, ministru za okolje in prostor, g. Janezu Podobniku. Aktivno sodelujemo s 
Sektorjem za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Aktivnosti naše 
agencije in strokovne podlage za pripravo Energetskega koncepta za MOM smo predstavili 
tudi Agenciji za energijo. Na področju izobraževanja sodelujemo tudi z Zavodom RS za 
šolstvo. V mesecu novembru smo naše delo predstavili tudi poslanki Evropskega parlamenta 
dr. Romani Jordan Cizelj. 

 
 predstavitev dela agencije na mednarodni konferenci Power Engineering v Mariboru  

V okviru mednarodne konference Power engineering - Komunalna energetika - smo kot 
soorganizator konference sodelovali z dvema prispevkoma in sicer smo predstavili 
Energetsko agencijo za Podravje in pripravili predavanji »Lokalna energetska strategija« in 
»Cene električne energije za gospodinjstva«. 
 

 predstavitev v sredstvih javnega obveščanja 
Skozi vse leto smo se odzivali na vabila organizatorjev različnih delavnic in okroglih miz, 
kjer smo s svojimi prispevki vplivali na dvig ozaveščenosti o podnebnih spremembah in 
varčevanju z energijo. 
 
V mesecu februarju 2007 je član strokovnega sveta EnergaP, g. Etbin Stropnik, pripravil 
prispevek o Energap, njeni ustanovitvi in delovanju. Prispevek je bil objavljen v uvodniku 
revije Energetik in na spletni strani www.energetik.si. V mesecu marcu je direktorica na  
Radiu SI International v intervjuju predstavila EnergaP in temeljno smer razvoja energetske 
politike EU.  
 
V mesecu aprilu je revija Energetik objavila članek s podrobnejšo predstavitvijo aktivnosti 
EnergaP.  
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V mesecu septembru je bil v reviji Contact – informatorju poslovne proizvodne cone Tezno 
objavljen prispevek o možnostih izkoriščanja toplote, nakopičene v rovih na območju 
industrijske cone Tezno. V mesecu septembru je bila na Radiu Maribor tudi pripravljena 
kontaktna oddaja o varčevanju z energijo. 
V mesecu oktobru je EnergaP pripravila članek, ki je povzemal celotno dogajanje Festivala 
OVE (Obnovljivih Virov Energije), ki je potekal med 24. in 29. septembrom 2007 v 
nakupovalnem centru Europark. Od 8. do 11. oktobra so bili v Bruslju organizirani dnevi 
evropskih mest in regij, kjer je bila predstavljena Energetska agencija in projekt Energija iz 
rovov na območju bivšega TAMa. Prav tako je v mesecu oktobru direktorica v 15 minutni 
oddaji na RTS na Hidroelektrarni Fala predstavila pomen obnovljivih virov energije za 
podnebne spremembe in zagotavljanje trajnostnega razvoja. Oddaja je bila prikazana v 
sklopu 10 oddaj o URE in OVE.  
V mesecu oktobru in novembru sta bili izvedeni delavnici. Delavnici sta obiskali RTV 
Slovenija in televizija RTS, ki sta objavili prispevek o delavnici in intervju z direktorico. V 
novembru smo pripravili tudi kratke informacije za televizijo RTS o ogrevanju in porabi 
energentov v Mariboru. 
V dnevnem časopisju so bile nekajkrat objavljene informacije o delovanju in aktivnostih 
EnergaP. 
V mesecu decembru smo na Radiu NET predstavljali vpliv rabe energije na okolje in ukrepe 
za učinkovito rabo energije. 

 
 

2.2.1.3 Sodelovanje na konferencah, seminarjih in sejmih v zvezi z URE in OVE 
V letu 2007 smo kot soorganizator sodelovali na mednarodni konferenci Power Engineering v 
Mariboru ter kot so-razstavljavec LEA Pomurje na Kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 
Udeleževali smo se seminarjev in izobraževanj tako v Sloveniji kot v tujini in sicer: konferenca 
Trajnostne energije v Bruslju, seminar »Vloga razpršenih virov energije v EU in položaj Slovenije« 
v Ljubljani, okrogla miza »Elektrarne na bio plin in njihovo upravljanje«, evropska konferenc o 
biomasi in energetski prihodnosti Evrope v Welsu, konferenca Energetika 2007 v Portorožu, 
Seminar »Strukturni skladi in kohezijski sklad«, konferenca FEEDU – Izobraževanje otrok o 
energiji, delavnica »Innovative Energy Services« v Gradcu, Konferenca »Prijazne energije v lokalni 
skupnosti«v Ljubljani, posvet »Okolju prijazna uporaba energije« v Celju, seminar »Učinkovito z 
energijo« v Ljubljani, seminar »Elektrika iz OVE« v Ljubljani, strokovna ekskurzija z ogledom 
primerov dobrih praks v mestu Weiz v Avstriji, seminar »Bioplin« v okviru Kmetijsko-živilskega 
sejma v Gornji Radgoni, sejem gradbeništva Megra v Gornji Radgoni. 
 

2.2.1.4 Aktivnosti za pripravo dneva energije za Podravje v okviru EU programa Sustainable 
energy Europe Campaign 2005 – 2008 

Aktivnosti za pripravo dneva energije za Podravje smo združili v sklop dogodka ob praznovanju 1. 
rojstnega dne naše agencije. V počastitev našega prvega rojstnega dne smo organizirali 4. junija 
2007 Dan energije in nagradno igro, kjer smo skupaj z radiem City Maribor poiskali najstarejši, še 
delujoči pralni stroj in hladilnik, ki trošita zelo veliko energije, in ju zamenjali z novima, energetsko 
zelo učinkovitima. Aktivnosti ob Dnevu energije bomo v prihodnje združili s tednom obnovljivih 
virov energije. 
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Teden obnovljivih virov energije v Europarku vMariboru 
 

2.2.2 PROGRAM: 2. Energetska strategija za mesto Maribor 
 

2.2.2.1  Vzpostavitev delovnih teles za pripravo energetske strategije 
V sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci smo pripravili Strokovne podlage za področje 
komunalne energetike v okviru priprav Strategije prostorskega razvoja občine Maribor. V okviru 
priprav strokovnih podlag za pripravo Energetskega koncepta se s strokovnjaki na področju 
energetike dogovarjamo, na kakšen način vzpostaviti delovna telesa. V prvi fazi bomo oblikovali 
delovno skupino na področju URE v stavbah. V okviru delovne skupine bomo preverili strokovne, 
tehnične in organizacijske možnosti prijave ukrepov za sanacijo javnih stavb v Mariboru na razpis 
kohezijskega sklada v letu 2008 ali 2009. 
 

2.2.2.2 Pregled oziroma zbiranje obstoječih baz podatkov o stanju na področju rabe energije 
Pregled obstoječih baz podatkov za pripravo energetske strategije še poteka. Pridobili smo osnovne 
podatke o proizvodnji in rabi energije v Mariboru. Na podlagi vprašalnikov in energetskih 
pregledov stavb imamo tudi podatke o energetskem stanju zgradb v mestu. Podatki nam bodo služili 
za pripravo energetskega knjigovodstva za javne stavbe in morebitno pripravo razpisov za 
sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije. Opravili smo podrobnejša pregleda OŠ Martina 
Konšaka in Srednje živilske in trgovske šole v Mariboru. Sestala se ju tudi že delovna skupina, ki 
bo natančneje proučila problematiko javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. V mesecu 
decembru je pričela veljati Uredba o svetlobnem onesnaževanju, ki narekuje pripravo programa 
ukrepov javne razsvetljave do marca 2009. 
 

2.2.2.3 Priprava akcijskih načrtov za izvajanje energetske strategije 
S pomočjo Interneta in pregleda literature pripravljamo in izbiramo primere dobrih praks na 
področju energetskega upravljanja v občinah in priprave energetskih konceptov in strategij. 
 

2.2.2.4 Priprava indikatorjev za spremljanje izvajanja strategije 
Za spremljanje izvajanja energetske strategije bomo v prvi fazi uporabili osnovne indikatorje kot je 
poraba energije na enoto površine ali volumna. V kolikor bo potrebno, bomo pripravili tudi 
specifične indikatorje rabe ali proizvodnje energije. Natančne indikatorje bo mogoče navesti, ko bo  
pripravljen Energetski koncept MOM. Energetska agencija za Podravje je zadolžena za spremljanje 
izvajanja in doseganja ciljev Energetskega koncepta in poročanje o napredku Mestnemu svetu 
MOM najmanj enkrat letno. 
 

2.2.2.5 Javne predstavitve posameznih faz priprave strategije 
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V letu 2007 smo pripravili dve javni predstavitvi posameznih faz priprave strategije in sicer smo 
pripravili javno predstavitev vmesnega in končnega poročila priprave Strokovnih podlag za 
področje komunalne energetike, ki služijo kot strokovne podlage za pripravo Energetskega 
koncepta MOM. Te strokovne podlage so bile v mesecu decembru predstavljene tudi Mestnemu 
svetu MOM.  
 

2.2.2.6 Izvajanje energetskih pregledov in svetovanj za javne in zasebne zgradbe v Mariboru 
ter za mala in srednje velika podjetja 

V letu 2007 smo v sodelovanju z Mestno občino Maribor izvedli natančen energetski pregled 
Osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru ter namestili merilne naprave, ki nam bodo v pomoč pri 
pridobivanju informacij in podatkov o porabi energije. Uvajamo tudi energetsko knjigovodstvo. 
Izvedli smo energetski pregled ene srednje šole in pripravili možne ukrepe za URE. Za ostale javne 
stavbe smo pripravili informativno gradivo kako se izvede energetski pregled in osnove 
energetskega knjigovodstva. Pripravili smo baze podatkov o rabi toplotne in električne energije za 
javne stavbe v Mariboru. Pripravili smo tudi spletno gradivo o ukrepih za URE v šolah in pisarnah. 
V sodelovanju s Poslovno cono Tezno pripravljamo program za informiranje podjetij o URE, OVE 
in energetskih pregledih. 
 

 
 

Energetski pregled OŠ Martina Konšaka Maribor 
 

2.2.2.7 Pridobivanje sredstev za investicije na področju OVE in URE 
Investicijskih sredstev za URE in OVE v letu 2007 še nismo pridobili, ker ni bilo ustreznega razpisa 
tako na nacionalni kot evropski ravni. Pripravljamo se na razpis kohezijskega sklada in strukturnih 
skladov. Sodelovali smo s Srednjo trgovsko in živilsko šolo, kjer je Ministrstvo za šolstvo 
financiralo investicijo v URE (regulacija ogrevanja in hlajenja). Ker imamo podatke o porabi 
energije na šoli pred izvedbo investicije, bomo v tej sezoni ponovno spremljali porabo in ugotavljali 
prihranke.  

 
 
2.2.3 PROGRAM: 3. Izobraževanje in informiranje 

 
2.2.3.1  Priprava in izvedba delavnic na temo URE in OVE 
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V sodelovanju z Mestno občino Maribor smo organizirali dve delavnici na temo energetskih 
pregledov v stavbah in financiranje ukrepov URE. Predstavili smo tudi cilje kohezijskega sklada na 
področju Trajnostne rabe energije. Prve delavnice se je udeležilo 32 in druge 25 ljudi. Energetska 
agencija za Podravje je v letu 2007 sodelovala kot soorganizator 16. mednarodne konference 
Komunalna energetika in na posvetu tudi predstavila dva prispevka. 

 

 
 

Delavnica na temo energetskih pregledov in energetskega knjigovodstva 
 
 

2.2.3.2 Priprava informativnih gradiv s področja OVE in URE 
Informativna gradiva s področja OVE in URE sprotno zbiramo, pripravljamo in objavljamo na 
spletnih straneh naše agencije www.energap.si. Statistika spletne strani kaže, da spletno stran 
obiskuje iz meseca v mesec več obiskovalcev in da se povečuje tudi število uporabljenih gradiv. V 
mesecu maju smo pripravili zloženko o varčevanju z elektriko »Varčevanje z elektriko in denarjem 
brez odrekanja udobja«, ki so jo prejeli naročniki in kupci večera v Mariboru in 15 okoliških 
občinah. Za obe izvedeni delavnici smo prav tako pripravili gradivo za udeležence. Za občine smo 
pripravili gradivo o pripravi energetskega koncepta občine. Za revijo Energetik in glasilo Poslovne 
cone Tezno smo pripravili prispevke o agenciji in rabi energije iz podzemnih rovov, ki se nahajajo 
na območju bivšega TAMa. Udeležili smo se 3 okroglih miz in 3 posvetov, za katere smo pripravili 
gradivo za objavo v zborniku. V letu 2007 smo za osnovnošolce nabavili tehnične igrače – 
sestavljive modele, ki uporabljajo energijo vetra in sonca. Modele in eksperimente bomo predstavili 
učencem v letu 2008, v okviru naravoslovnih ali tehničnih dni. 
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Model avtomobil na sončni pogon 
 

2.2.3.3 Informiranja javnosti o finančnih instrumentih pri investiranju v OVE in URE 
V mesecu decembru je bila izvedena delavnica za lastnike, najemnike ali uporabnike javnih stavb, 
kjer smo predstavili možnosti financiranja ukrepov URE in OVE preko kohezijskega sklada in 
pogodbenega financiranja. Preko spletnih strani in svetovanj po telefonu javnost redno obveščamo o 
odprtih razpisih na to temo. 
 
 

2.2.4 PROGRAM 4: Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji 
 

2.2.4.1  Sodelovanje z drugimi slovenskimi lokalnimi energetskimi agencijami 
Sodelujemo z ostalimi energetskimi agencijami v Sloveniji. Srečujemo se na rednih delovnih 
sestankih, kjer izmenjujemo svoje izkušnje pri vzpostavljanju in delovanju agencij. 19.10.2007 so 
energetske agencije, ki že delujejo na slovenskem prostoru, podpisale pogodbo o ustanovitvi 
konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije. Slavnostnega dogodka v Martjancih pri Murski 
Soboti se je udeležil minister Janez Podobnik in drugi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. 
Ob tej priložnosti so minister in župani občin, ki so ustanovile agencije podpisali Pismo o nameri 
vzpodbujanja delovanja energetskih agencij v Sloveniji.  
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Podpis konzorcijske pogodbe lokalnih energetskih agencij Slovenije, 
 v prisotnosti ministra J. Podobnika in županov 

 
2.2.4.2  Sodelovanje z Univerzo v Mariboru 

S Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteto za strojništvo sodelujemo 
pri pripravi strokovnih podlag za pripravo energetske strategije in pri promociji obnovljivih virov 
energije. S Fakulteto za gradbeništvo sodelujemo na področju trajnostnih zgradb. S Filozofsko 
fakulteto sodelujemo pri pripravi Programa varstva okolja za Maribor in pri projektu Trajnostnega 
upravljanja reke Drave.  
 

2.2.4.3  Sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico 
Z Gospodarsko in obrtno zbornico v Mariboru sodelujemo pri vzpostavljanju baze podatkov o 
podjetjih v Mariboru z namenom izobraževanja in informiranja podjetij o projektih URE in OVE. Z 
zavodom Poslovna cona Tezno in strokovnjaki na področju izrabe energije zemlje sodelujemo pri 
projektu energetske izrabe podzemnih rovov na območju poslovne cone bivšega TAMa. Projektna 
ideja je bila predstavljena tudi tujim partnerjem. Primer predstavlja inovativen pristop uporabe 
energije iz zemlje. Za realizacijo bodo potrebna večja finančna sredstva, ki jih bomo skušali 
pridobiti s strani države in Evropske komisije. 
 

2.2.4.4  Sodelovanje z institucijami, ki delujejo na področju OVE in URE 
Sodelujemo z Gradbenim inštitutom ZRMK na področju URE v stavbah in Inštitutom Jožef Stefan 
– na področju trajnostne mobilnosti. V sodelovanju s podjetjem Genera Lynx in portalom 
Energetika. Net smo organizirali promocijske aktivnosti za trajnostno mobilnost. Aktivno 
sodelujemo s proizvajalci in ponudniki opreme za OVE in URE  po vsej Sloveniji. S Slovenskim e-
forumom – nevladno organizacijo sodelujemo v projektu Slovenija znižuje CO2.  
 
 

2.2.5 PROGRAM 5: Mednarodno sodelovanje 
2.2.5.1  Sodelovanje z Energetsko agencijo v Gradcu 

Z energetsko agencijo v Gradcu aktivno sodelujemo. Agencija nam nudi strokovna svetovanja in 
izobraževanja. Predstavniki agencije se udeležujejo srečanj in delavnic v Sloveniji, kjer  
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predstavljajo primere dobre prakse na področju URE in OVE. Preko te agencije smo vzpostavili 
številne stike z drugimi partnerji v Evropi.  
 

2.2.5.2 Sodelovanje z drugimi evropskimi energetskimi agencijami 
Aktivno sodelujemo z Energetsko agencijo v Madridu, ki je vodilni partner v projektu vzpostavitve 
energetske agencije v Mariboru. Z energetskimi agencijami iz Dublina, Belfasta, Bratislave, Prage, 
Waršave, Berlina, Malmoa, Lunda, Celovca in Dunaja sodelujemo v pripravi projektnih predlogov 
za mednarodne projekte. Sodelovanje temelji na izmenjavi izkušenj in gradiv ter primerov dobre 
prakse na področju URE in OVE. Sodelujemo pri vzpostavitvi Energetske agencije v Splitu in 
Sofiji. 
 

2.2.5.3 Sodelovanje z Evropsko komisijo na področju energije 
Direktorica agencije je bila imenovana za predstavnico slovenskih lokalnih energetskih agencij v 
delovni skupini Managenergy Reflection Group. To je delovna skupina pri Evropski komisiji, 
katere člani so predstavniki lokalnih energetskih agencij iz držav članic EU. Naloga skupine je 
spremljanje izvajanja tako evropskih kot nacionalnih programov in načrtov ter zakonodaje na 
lokalnem nivoju oziroma prenos informacij. Direktorica se redno udeležuje srečanj delovne skupine 
Managenergy Reflection Group. Novembra 2007 je postala podpredsednica te skupine. Pridobljeno 
znanje in izkušnje posreduje ostalim energetskim agencijam v Sloveniji. 
 

2.2.6 PROGRAM 6: Projektno delo 
2.2.6.1  Priprava predlogov projektov na področju URE in OVE 

V okviru razpisa Evropske komisije – programa »Intelligent energy Europe«, ki se je zaključil 31. 
oktobra 2007 smo pripravili tri projektne predloge. V vseh projektih sodeluje agencija kot partner. 
Dva projekta sta bila poslana v ocenjevanje, tretji projektni predlog bomo zaradi menjave vodilnega 
partnerja prijavili v naslednjem razpisanem terminu. Prvi projekt je zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti preko promocije javnega transporta v mestih. V drugem projektu sodeluje 10 evropskih 
mest, ki želimo pripraviti in izvesti načrt, kako v treh letih znižati porabo energije v javnih stavbah 
za 3% in to predstaviti ostalim mestom v EU kot »vzorčni primer«. Tretji projekt obravnava 
področje uporabe iste infrastrukture za zemeljski plin in bioplin in pregled realnih možnosti za 
izvedbo. Preko Konzorcija slovenskih energetskih agencij sodelujemo v pripravi projekta 
MATRIOSCA – AAP (Management tools, effective relations for new interregional organisation 
aimed at strengthening the cooperation among region Alpe Adra-Pannonia Space) Sustainable 
energy development v okviru EU programa INTERREG. Prav tako v okviru tega programa 
pripravljamo projekt za medmestno sodelovanje Graz - Maribor City Network, kjer bomo izvajali 
racionalizacijo javne razsvetljave in energetsko pregledali občinsko stavbo Ul. Heroja Staneta 1.  
 
Sodelujemo tudi v Evropski mreži  informacijskih in komunikacijskih tehnologij za energetsko 
učinkovitost. Z energetsko agencijo iz Velenja smo sodelovali pri pripravi projektnega predloga »S 
celostnim pristopom razvoja in izdelave prvih slovenskih sončnih avtomobilov v čisto prihodnost«.  
Pripravili smo tudi projekt priprave Informacijske platforme za arhitekte, ki pa ni bil uspešen na 
razpisu Eko sklada za sofinanciranje. Tako ta projektni predlog ostaja v pripravi za razpise v letu 
2008. 
 
 
 
 

2.2.6.2  Iskanje slovenskih in tujih partnerjev za sodelovanje v projektih 
Udeleževali smo se srečanj v Sloveniji in tujini, kjer smo navezovali stike in predstavljali agencijo. 
Na nivoju Slovenije in EU smo vzpostavili številne povezave, kar nam zelo olajšuje iskanje 
partnerjev za mednarodne in nacionalne projekte.  
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2.2.6.3 Izvajanje projektov 
Energetska agencija sodeluje z Mestno občino Maribor pri izvajanju projektov EURESUN – 
Učinkovita raba energije za trajnostno okolje in PRIME – zasebno javno partnerstvo pri izvajanju 
ukrepov URE in rabo OVE. V letu 2007 se je zaključilo izvajanje projekta Prime, aktiven pa še 
ostaja projekt EURESUN. V mesecu septembru smo pričeli izvajati nov projekt - Razvoj trga za 
vozila na plinski pogon (naravni in bioplin), t.i. projekt MADEGASCAR. Predlog je bil prijavljen v 
okviru razpisa Evropske komisije programa Intelligent Energy Europe in z njihove strani tudi 
sofinanciran. Z delom na projektu smo začeli v mesecu septembru in se udeležili prvega sestanka, 
t.i. »Kick off meetinga« v mestu Mälmo na Švedskem. Za potrebe projekta že pripravljamo bazo 
podatkov in informativna gradiva. Aktivno sodelujemo tudi za avtobusnim prevoznikom Veolia iz 
Maribora. 
 

2.2.6.4 Sodelovanje v projektih, ki predstavljajo primere dobre prakse za URE in OVE in 
predstavitev teh projektov javnosti 

Navezali smo stike s številnimi partnerji v Sloveniji in tujini, kjer izvajajo projekte, ki predstavljajo 
primer dobre prakse. Nekatere ljudi iz Slovenije in tujine smo povabili v Maribor, da so se nam 
predstavili, nekatere pa smo obiskali tudi mi. Informacije nato objavimo na spletnih straneh ali na 
različnih javnih predstavitvah.  
 

2.2.7 PROGRAM 7: Trajnostna mobilnost 
V okviru programa smo pričeli izvajati projekt MADEGASCAR in pripravili projektni predlog za 
promocijo javnega transporta. Projektni predlog bo sofinanciran v višini 75% tudi s strani Evropske 
komisije, v kolikor bo na razpisu uspešen.  

 

 
 

Alternativna goriva za avtomobile – rastlinsko olje 
 
 
 

2.2.7.1 Informiranje in izobraževanje 
V sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan smo imeli interno izobraževanje o trajnostni mobilnosti. 
Znanje in gradivo bomo posredovali javnosti. Sodelujemo tudi v aktivnostih ob Evropskem tednu 
mobilnosti. 
 

2.2.7.2 Aktivnosti za pripravo prometne strategije 
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V sodelovanju z Mestno občino Maribor zbiramo osnovne podatke, ki so potrebni za pripravo 
prometne strategije. 

 
 
2.2.8 PROGRAM 8: Svetovanje občanom 

 
2.2.8.1 Svetovanje občanom 

Energetska agencija za Podravje izvaja svetovanje po telefonu in sprejema naročila za osebno 
svetovanje energetskih svetovalcev. Svetovanja potekajo vsak torek med 15.30 in 17.30 uro na 
Grajski ulici 7. V letu 2007 je bilo opravljenih 277 telefonskih svetovanj in svetovanj pri 
energetskih svetovalcih. 
 

2.2.8.2 Sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno MOP v Mariboru 
Energetska agencija za Podravje sodeluje z Energetsko svetovalno pisarno MOP v Mariboru v 
okviru projekta ENSVET. Zainteresirani lahko pridobijo informacije o svetovanju na sedežu ali tel. 
št. Energetske agencije za Podravje, samo svetovanje pa poteka v prostorih svetovalne pisarne na 
Grajski ulici 7. V letu 2007 smo nabavili tudi stojala za informativna gradivo. Tako so le-ta sedaj 
bolj dostopna občanom in obiskovalcem EnergaP in Informativne pisarne na Grajski ul. 7. 
 

 
2.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH  
 
2.3.1 Zakonske in druge pravne podlage 

 
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila najdemo v: 

- Zakonu o zavodih (Ur.list RS, št. 12/91, 36/00 in 127/06) 
- Zakonu o računovodstvu Ur.list RS, št. 23/99 in 30/02 -1253) 
- Slovenskih računovodskih standardih (Ur.list RS, št. 118/05)  
- Slovenskem računovodskem standardu (SRS) 36 
- Kontnem okviru za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava 
- Metodološkem navodilu za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih 

oseb zasebnega prava (Ur. list RS, št. 117/05) 
- Statutu zavoda Energetska agencija za Podravje – zavodu za trajnostno rabo energije  

 
2.3.2 Dolgoročni cilji 

 
Dolgoročni cilj Energetske agencije za Podravje je pripraviti energetsko strategijo mesta, jo izvajati 
in spremljati ter vrednotiti učinke izvajanja. Prav tako je cilj priprava projektov in pridobivanje 
finančnih sredstev za izvajanje ukrepov URE in OVE v mestu.  
 

2.3.3  Letni cilji 
 
V letu 2007 so bili cilji zastavljeni v letnem načrtu dela, ki je razdeljen na posamezne aktivnosti in 
pod-aktivnosti v okviru programa. Cilji, ki smo si jih zastavili v začetku leta so bili doseženi. 
 

2.3.4 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v letu 2007 
 
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev v letu 2007 uspešni. Agencija ima vzpostavljeno vso 
infrastrukturo, od decembra 2006 pa smo na agenciji zaposleni trije ljudje. Aktivno sodelujemo s 
partnerji v Sloveniji in tujini. Aktivno smo se skozi vse leto predstavljali javnosti, tako 
informativno, kot tudi promocijsko. V okviru Poročila o delu, ki smo ga posredovali Evropski 
komisiji, smo pripravili listo kazalcev za spremljanje uspešnosti izvajanja. Ti kazalci so: število 
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projektov na področju obnovljivih virov energije in rabe obnovljivih virov energije, energetskih 
pregledov, projektov za podjetja, izdanih informacijskih gradiv, delavnic, uporabnikov spletnih 
strani in prispevkov v medijih. Glede na zastavljene cilje in kazalce ugotavljamo, da smo bili pri 
delu uspešni. 
 

 
 

Kazalec aktivnosti - statistika spletne strani www.energap.si 
 

 
2.3.5 Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 

 
Nedopustnih in nepričakovanih posledic izvajanja programa ni. 
 

2.3.6 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 
 
Agencija je v letu 2006 delovala le v drugi polovici leta, ko so potekale le aktivnosti za njeno 
ustanovitev, tako da realne primerjave ni mogoče podati. 
 

2.3.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je dobra. Pri poslovanju smo upoštevali določila 
Zakona o javnih financah in Zakona o javnih naročilih. 
 

2.3.8 Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora 
 
Notranji finančni nadzor deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Ker nas finančno nadzoruje tudi 
Evropska komisija, se o finančnem poslovanju redno posvetujemo s finančnimi strokovnjaki v 
Sloveniji in tujini.  
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2.3.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
V letu 2007 smo si zadali nalogo, da bomo vzpostavili delovna telesa za pripravo Energetske 
strategije. Izkazalo se je, da je področje izvajanja energetskega koncepta tako kompleksno, da bomo 
najprej ustanovili eno delovno skupino za področje javnih stavb. Ko bo ta pričela učinkovito 
delovati, bomo presodili ali je način takšnega dela primeren in nato definirali še druga področja, 
kjer naj bi se ustanovile delovne skupine. 
 

2.3.10 Ocena učinkov poslovanja na druga področja 
 
Agencija sodeluje v mreži lokalnih energetskih svetovanj za občane, ki delujejo v okviru MOP. 
Odziv občanov je zelo pozitiven. Sodelujemo tudi pri pripravi Občinskega programa varstva okolja 
za Maribor in sicer na področju energetike in industrije, tako da bodo načela URE in OVE 
vključena v program varstva okolja. Agencijo poznajo predstavniki javnih stavb v mestu, katerim 
posredujemo informativna gradiva. Obisk naše spletne strani je iz meseca v mesec večji. Agencija 
se je predstavila številnim podjetjem, ki proizvajajo ali prodajajo opremo za rabo OVE. Delovanje 
naše agencije pozna veliko evropski energetskih agencij in drugih institucij, ki delujejo na področju 
URE in OVE, tako da smo v evropskih projektih zaželen partner.  

 
2.3.11 Poročilo o investicijskih vlaganjih 

 
Investicijskih vlaganj v letu 2007 ni bilo. 
 
 

2.3.12 Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
Kadrovanje se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom. Število zaposlenih zadovoljuje trenutne 
potrebe. Ker je področje URE in OVE zelo široko in zahteva več strokovnosti, pri nekaterih nalogah 
sodelujejo tudi strokovnjaki izven agencije. V kolikor bo agencija izvajala projekte izven 
zastavljenega programa, kot je bil odobren s strani EU, bodo potrebne dodatne zaposlitve. Veliko je 
tudi administrativnega dela. V januarju bomo zaradi novo pridobljenega projekta  MADEGASCAR 
zaposlili novo sodelavko, ki bo opravljala tako dela na projektu Madegascar kot nekatera 
administrativna dela. 
 
 

3. POROČILO O PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTVIH V LETU 2007 
 
Prejeta sredstva v letu 2007 - EnergaP 
Mestna občina Maribor je z vodilnim partnerjem Comunidad Autónoma de Madrid (Regionalna 
vlada Madrid) meseca marca 2005 prijavila projekt ustanovitve Energetske agencije Podravja na 
razpis programa »Inteligentna energija - Evropa«, ki ga je objavil Generalni direktorat za energijo 
in transport Evropske komisije. Konec leta 2005 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju med 
koordinatorjem – Regionalno vlado Madrid in Evropsko komisijo. 
 
Generalni direktorat za energijo in transport Evropske komisije sofinancira projekt ustanovitve 
Energetske agencije Podravja v višini 195.000,00 EUR v obdobju prvih treh let delovanja agencije. 
Mestna občina Maribor bo delovanje Energetske agencije za Podravje sofinancirala v znesku 
142.307,00 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor v višini 30.000,00 EUR, JP Toplotna oskrba 
Maribor v višini 12.500,00 EUR in Elektro Maribor 12.500,00 EUR. 
 
Skladno s Pogodbo o financiranju dejavnosti Energetske agencije za Podravje – zavoda za 
trajnostno rabo energije v letu 2007 je Mestna občina Maribor v letu 2007 in sicer za obdobje od 
januarja do decembra 2007 na račun EnergaP prispevala sofinancerska sredstva v višini 58.420,96 
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EUR, Evropska komisija pa za obdobje 18 mesecev (za delovanje od januarja 2007 do junija 2008) 
77.900,00 EUR. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Energetske 
agencije za Podravje v letu 2006, št. 2511-06-730137, v mesecu marcu 2007 nakazalo preostanek 
sredstev (30% pogodbenega zneska) v višini 2.503,75 EUR. 
V mesecu novembru 2007 je EnergaP sklenila z MOP Pogodbo o sofinanciranju delovanja EnergaP 
v letu 2007 v višini 15.000,00 EUR. Do zaključka leta 2007 pričakujemo nakazilo 70% 
pogodbenega zneska, to je 10.500,00 EUR, preostanek sredstev v višini 30% pogodbenega zneska 
bo MOP nakazalo v mesecu marcu 2008. 
 
JP Toplotna oskrba je v mesecu marcu nakazalo donacijo po Donatorski pogodbi št. 2/2006-DP v 
višini 4.166,67 EUR, Donatorska pogodba št, 1/2006-DP, pa s strani Elektra Maribor še ni 
podpisana. 
 
Prejeta sredstva v letu 2007 – drugi projekti 
EnergaP je v mesecu decembru 2006 z Inštitutom za promocijo varstva okolja podpisala pogodbo 
za izdelavo strokovnih podlag za Občinski program varstva okolja za Maribor. Pogodben znesek v 
višini 1.669,18 EUR je bil v letu 2007 v celoti nakazan na račun EnergaP. 
 
V mesecu avgustu je EnergaP sklenila pogodbo z MOM za izvedbo storitev energetskega pregleda 
in uvedbe energetskega knjigovodstva v Osnovni šoli Martina Konšaka v okviru projekta 
EURESUN. Pogodbeni znesek v višini 20.800,00 EUR bo v letu 2007 le polovično izčrpan, 
preostanek zneska zapade v plačilo v letu 2008, ko bodo pogodbene obveznosti izpolnjene in 
projekt zaključen. 
 
1. septembra 2007 se je pričelo izvajanje projekta Madegascar, katerega partner je tudi EnergaP. 
Predvideno trajanje projekta je 30 mesecev, finančna sredstva, ki so v okviru projekta na voljo za 
EnergaP, znašajo 46.946,00 EUR. V mesecu oktobru so bila iz tega naslova nakazana sredstva v 
višini 6.619,20 EUR. 
 
Porabljena sredstva v letu 2007 
Realizacija porabljenih sredstev v letu 2007 je sledila predvideni dinamiki porabe, načrtovani v 
letnem finančnem načrtu za leto 2007. Vsa prejeta sredstva, ki bodo ob koncu leta izkazovala 
presežek na porabljenimi, v finančnih izkazih ne bodo izkazana kot dobiček, temveč kot sredstva, ki 
bodo prenesena v leto 2008 in bodo namenjena za opravljanje dejavnosti EnergaP oziroma za 
izvajanje projektov v letu 2008. 
 


