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NALOGE IN CILJI ENERGAP 

Energetska agencija za Podravje (Energap) na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim 
razmišljanjem uvaja učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in trajnostno 
mobilnost v lokalno in regijsko okolje. Skrbimo za trajnostni energetski razvoj občin 
Zgornjega Podravja. 
 
Smo regionalni center za načrtovanje in izvajanje energetskih projektov ter strokovnjaki za 
izvajanje energetskega pogodbeništva. 
 

 
 
Energap je bila ustanovljena v mesecu juniju 2006 v okviru programa »Intelligent Energy 
Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij v celotnem EU prostoru 
in je v 10 letnem obdobju prešla fazo razvoja v znanju, izkušnjah in obsegu svojega delovanja. 
Razvili smo se v uspešno agencijo, ki danes zaposluje 8 ljudi in je prepoznana tako v Sloveniji 
kot v Evropski uniji. 
 

 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.  

 

 Del aktivnosti namenjamo tudi zasebnemu sektorju. Podjetjem svetujemo in 
pomagamo pri uvajanju energetskega gospodarjenja, pri izvajanju energetskih 
pregledov in uvajanju energetskih standardov. Podjetjem želimo pokazati, da je lahko 
energija in zmanjšane emisije CO2 tudi del marketinga in povečanja konkurenčnosti. 
Podjetjem pomagamo tudi pri izvajanju energetskega pogodbeništva in pri izvajanju 
ukrepov varčevanja z energijo ter uvajanju obnovljivih virov energije. Izvajamo pilotne 
projekte. Smo specialisti za izvajanje energetskega pogodbeništva in financiranja iz 
prihrankov in pripravljamo študije racionalizacije javne razsvetljave. 

 

 Imamo javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic. Kot pomembno orodje pri 
pripravi energetskih izkaznic nam služi energetsko knjigovodstvo, ki ga Energap za 
javne stavbe v regiji vodi 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. 

 

 Veliko časa namenjamo tudi področju trajnostne mobilnosti. Občinam in podjetjem 
svetujemo kako racionalizirati službena in zasebna potovanja na način, da se porabi kar 
najmanj denarja. 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. 
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 Redno izvajamo promocijske, informativno izobraževalne aktivnosti, razne dogodke, 
obveščanja in svetovanja za občane ter jim pomagamo pri pridobivanju nepovratnih 
sredstev s strani Eko sklada. 

 

 Sodelujemo s približno 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 tudi občine 
in podjetja. 

 

 Smo koordinator v okviru EU iniciative Konvencija županov. V skladu z obveznostmi iz 
Konvencije županov smo pripravili Akcijski načrt za trajnosten energetski razvoj mesta 
Maribor. 

 

 Prav tako smo aktivni v Konzorciju slovenskih energetskih agencij (KLEAS) in 
sodelujemo v bilateralnem sporazumu energetskih agencij Slovenije in Hrvaške.  

 

 V začetku leta 2015 je agencija postala članica združenja Fedarene - evropskega 
združenja agencij in regij za energijo in okolje. 

 

 

KRATEK PREGLED POMEMBNIH AKTIVNOSTI, DOGODKOV IN DOSEŽKOV V 

LETU 2017 

V skladu s programom dela, zakonodajnimi zahtevami na področju trajnostne energije in 
sprejetim Lokalnim energetskim konceptom, smo izvajali in koordinirali izvedbo aktivnosti na 
področju varčevanje z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z 
zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili najmanj 3 % energije.  
 
Aktivnosti Energap za povečanje deleža obnovljivih virov energije tako v javnem kot 
zasebnem sektorju v letu 2017 so bile naslednje: 
 

 Vodili smo energetsko knjigovodstvo za javne objekte v lasti Mestne občine Maribor 
(MOM). Obdelovali in analizirali smo podatke o rabi energije v stavbah v okviru 
daljinskega energetskega upravljanja (E2). Spremljali smo izvajanje energetskih sanacij 
in pripravljali poročila o doseženih rezultatih ter svetovali kako izboljšati energetsko 
učinkovitost v javnih stavbah. Pripravljali smo strokovne podlage za izvedbo 
energetskih sanacij po principu energetskega pogodbeništva in zagotavljanja 
prihrankov. 

 Vodili smo postopke javno zasebnega partnerstva na področju energetskega 
pogodbeništva. 

 Pripravljali smo investicijske dokumente za energetsko sanacijo objektov v javni lasti. 

 Izvajali smo energetsko upravljanje v občinah Podravja. 

 Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte in izvajanjem 
energetskih pregledov objektov v občinah. 

 Izvajali in analizirali smo naloge za dosego ciljev Lokalnega energetskega koncepta 
MOM in zaklučili z Novelacijo lokalnega energetskega koncepta MOM, ki je bila 
potrjena s strani Mestnega sveta MOM v začetku leta 2017. 
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 Spremljali smo gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta 
Maribor in v ostalih občinah. 

 Pripravljali smo orodja in podatke za izvajanje zelenih javnih naročil na področju stavb, 
naprav in vozil. 

 Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva 
in možnosti financiranja energetskih sanacij objektov v občinah. 

 Za MOM smo pripravljali stokovne podlage in dokumentacijo za energetsko sanacijo 
objektov v občini. 

 Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, 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.  

 Energap je kot članica aktivno delovala v združenju Fedarene. To je evropsko združenje 
regionalnih energetskih agencij. 

 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.  

 Podjetjem  smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili 
številne informacije s področja trajnostnega razvoja mobilnosti.  

 Aktivnosti mesta Maribor in ostalih občin na področju trajnostne energije in trajnostne 
mobilnosti smo predstavili na različnih mednarodnih srečanjih v tujini. 

 V okviru različnih aktivnosti smo sodelovali z Univerzo v Mariboru oziroma njenimi 
članicami.  

 Za različne ciljne skupine v Sloveniji smo izvedli nekaj vabljenih predavanj in 
predstavitev in s tem širili znanje in ideje ter prepoznavnost naše agencije. 

 Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili številne delavnice, okrogle 
mize, posvete in konference (javni sektor, podjetja, občane). Vzdržujemo tudi tri 
spletne strani www.energap.si, www.tramob.si in www.energetskiprihranki.si.   

 V sodelovanju s projektom ENSVET izvajamo za občane brezplačna energetska 
svetovanja, tako osebna kot po telefonu. 

 V mesecu trajnostne rabe energije, v juniju 2017, je Energap v Mariboru in ostalih 
občinah Podravja izvedla različne aktivnosti.  

 Kot vsako leto smo tudi v letu 2017 sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti v 
Mariboru.  

 Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 

 Leta 2017 smo uspešno zaključili evropski projekt Streetlight – EPC, ki je namenjen 
obnovi javne razsvetljave ter pomoči podjetjem na področju varčevanja z energijo. V 
okviru tega projekta smo pridobili nova znanja in izkušnje. 

 V letu 2017 smo pričeli tudi z aktivnostmi v okviru novih evropskih projektov: Resolve, 
Pegasus, Empower in MEM. 

 Delo agencije smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini. 

 
 
 
 
 

http://www.energap.si/
http://www.tramob.si/
http://www.energetskiprihranki.si/
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UDELEŽBA IN SODELOVANJE NA RAZLIČNIH DOGODKIH, IZOBRAŽEVANJE 
TER USPOSABLJANJE 
 
Energap se je skozi celo leto udeleževal projektnih sestankov in ogledov primerov dobrih 
praks v tujini, organiziranih v okviru evropskih projektov v katerih sodelujemo kot partner 
ali koordinator. S tem smo si zaposleni pridobili veliko novega znanja in izkušenj na področju 
učinkovitega energetskega razvoja: 
 

 Udeležba in vodenje projektnega sestanka v okviru projekta Empower, organiziranega 
v mestu Maribor s strani Energap v mesecu januarju (23. – 25.1.2017). Energap je gostil 
partnerje iz 9 evropskih držav.  

 

 Udeležba in vodenje delavnice (Peer Review) v okviru projekta Empower, organizirane 
v Benetkah, v Italiji, v mesecu marcu (28. -29.3.2017). Delavnica je združila partnerje in 
strokovnjake iz 9 evropskih držav, ki so razpravljali o svojih regionalnih energetskih 
politikah in medsebojno ocenili, kako doseči izboljšanje teh politik. 
 

 

 Udeležba na projektnem sestanku projekta Pegasus, organiziranega v mestu Potenza v 
Italiji v mesecu aprilu (6. -7.4.2017). 
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 Udeležba na izobraževanju v okviru projekta Empower, organiziranega v Barceloni v 
Španiji v mesecu maju in juniju (30.5 -1.6.2017). Vsebina izobraževanja se je nanašala 
na delo v okviru komuniciranja, financiranja in poročanja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udeležba in vodenje projektnega sestanka v okviru projekta Empower, organiziranega 
v mestu Lorient, v Franciji, v mesecu septembru (6.-7.9.2017). 
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 Udeležba na izobraževalnem dogodku v Seviliji v Španiji v mesecu oktobru (17.-
18.10.2017). Vsebina dogodka se je nanašala na predstavitve primerov dobrih praks in 
projektov na področju učinkovite rabe energije. Energap je na dogodku sodelovala s 
predstavitvijo primerov dobrih praks v Mariboru v okviru projekta Empower. 

 

 Udeležba na projektnem sestanku projekta Pegasus, organiziranega v mestu Nicosia na 
Cipru v mesecu novembru (9.11.2017). 

 

 Udeležba in organizacija ogleda primerov dobrih praks na področju energetskega in 
finančnega monitoringa ter prihrankov po energetskih sanacijah v Mariboru in sosednji 
občini Radlje ob Dravi, v okviru projekta Empower. Energap je gostila partnerje 
projekta v Mariboru v mesecu decembru (12.-13.12.2017). 
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 Udeležba na izobraževalnih spletnih seminarjih v okviru projektov (navodila za 
oblikovanje in pripravo spletnih strani projekta Empower in Pegasus, navodila glede 
prijav na razpise različnih projektnih programov,….).  

 
Energap je bil prisoten tudi na organiziranih dogodkih, delavnicah, seminarjih, konferencah 
v Sloveniji in tujini. Na njih je predstavljal in širil svoje znanje, ideje in izkušnje: 
 

 Udeležba in sodelovanje na mednarodni strokovni konferenci Pametna mesta – mesta 
danes in jutri, ki je potekala 6. januarja 2017 v Mariboru. Tema konference je bila 
poglobljen globalni pogled na razvoj pametnih mest in skupnosti ter nudenje pomoči 
pri uvajanju urbanih sprememb. 

 Udeležba in sodelovanje na Svetovnih dnevih trajnostne energije, v Welsu, v Avstriji 
(1.2 – 3.3.2017). 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. 

 Udeležba in predstavitev, energetske učinkovitosti in pridobivanje finančnih sredstev 
na tem področju, na 5. Mednarodnem kongresu strojnikov v Vodicah na Hrvaškem v 
mesecu marcu  (29. – 31.3.2017). 

 Udeležba na delavnici o možnostih pridobitve nepovratnih in povratnih finančnih 
spodbud za gradnjo in obnovo objektov v lasti lokalnih skupnosti, ki je potekala 12. 
aprila 2017 na Mariborski razvojni agenciji. 

 Udeležba na posvetu konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije, ki je potekala v 
Velenju, v mesecu aprilu (13.4.2017) ter predstavitev dveh evropskih projektov 
Empower in Pegasus. 

 

 

 Udeležba, sodelovanje in strokovno svetovanje na področju načrtovanja trajnostne 
mobilnosti v mestih na dogodku v Italiji, v mestu Reggio Emiliji, ki je potekal v okviru 
projekta Resolve v mesecu aprilu 2017. 
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 Udeležba in predstavitev energetskega in finančnega monitoringa ter prihrankov po 
energetskih sanacijah, na srečanju Energetskih agencij Hrvaške in Slovenije, ki je 
potekalo v mesecu maju (11.5.2017) v Zagrebu na Hrvaškem. 

 Udeležba na srečanju članov združenja Fedarene v mesecu juniju 2017, ki je potekalo v 
Berlinu, v Nemčiji. To je evropsko združenje regionalnih energetskih agencij, katerega 
članica je tudi Energap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udeležba in strokovno sodelovanje na javni razpravi o Energetskem konceptu 
Slovenije, ki ga je organiziralo podjetje Elektro Maribor v mesecu avgustu (25.8.2017). 

 

 Udeležba in predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru projekta Empower na 
mednarodni konferenci v mesecu oktobru (19.10.2017) v Krškem. Vsebina konference 
se je nanašala na preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in na energetsko 
načrtovanje izobraževanja. 
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 Udeležba in predstavitev na strokovnem srečanju članov zelenega omrežja v mesecu 
novembru (17.11.2017), ki je potekalo v Žalcu. Energap je predstavila, kako do 
trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti v občini. 

 Udeležba in aktivno sodelovanje na bilateralnem srečanju, katerega glavna tema je bila 
bioenergija v okviru Platforme za pametno specializacijo v projektu S3PEnergy. 
Potekalo je v mesecu novembru (29.11.2017) v Ljubljani.  

 
 

KOMUNICIRANJE S SPLOŠNO IN STROKOVNO JAVNOSTJO 
 
Energap je v letu 2017 aktivno delovala na področju komuniciranja, informiranja in 
ozaveščanja občanov in širše strokovne javnosti. Pozornost smo namenili različnim skupinam 
ljudi, ki so na kakršenkoli način povezani z rabo energije v MOM in njeni okolici. Skozi leto smo 
pripravljali različne delavnice, konference, strokovne posvete, oglede dobrih praks na terenu.  
 

 Energetska svetovanja: 
V Energap smo skozi vso leto 2017 nudili brezplačna energetska svetovanja za občane, 
osebno ali po telefonu. Pri svetovanjih za občane sodelujemo tudi z energetskimi 
svetovalci, ki delujejo v okviru nacionalne mreže ENSVET, ki jo financira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Svetovanja potekajo v prostorih svetovalne pisarne 
na Grajski ulici 7, kjer lahko občani dobijo brezplačna svetovanja in informacije. V letu 
2017 je bilo izvedenih 260 osebnih svetovanj v okviru mreže ENSVET in 112 v okviru 
naše agencije. 208 nasvetov je bilo podanih preko telefona. 

 
 Konferenca: 

V mesecu maju 2017 je Energap organizirala konferenco v okviru 26. mednarodnega 
posvetovanja -  Komunalna energetika. Na konferenci so bile, v okviru evropskega 
projekta EMPOWER, predstavljene aktualne teme, novosti, primeri dobrih praks in 
izkušnje na področju financiranja energetskih projektov in zmanjšanje CO2 s 
spremljanjem energetske učinkovitosti. Konferenca je bila dobro obiskana. Udeležilo se 
je je 30 predstavnikov raznih javnih ustanov in podjetij. Udeležencem smo želeli 
dokazati, da je dobro gospodarjenje z energijo tudi del dobrega upravljanja stavb. 
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 Strokovna izobraževalna predavanja: 
V mesecu maju in juniju 2017 je Energap v občinah Ribnica na Pohorju, Hoče-Slivnica, 
Benedikt, Radlje ob Dravi in Miklavž na Dravskem polju izvedla izobraževalno 
predavanje, za javne uslužbence, na temo »Uredba o upravljanju z energijo v javnem 
sektorju«.  
  

 Predavanja in svetovanja za občane in podjetja 
V mesecu trajnostne rabe energije, v maju in juniju 2017, je Energap v Mariboru in 
sosednjih občinah (Občina Ribnica na Pohorju, Občina Hoče-Slivnica, Občina Benedikt, 
Občina Radlje ob Dravi, Občina Poljčane, Občina Ruše, Občina Lovrenc na Pohorju in 
Občina Miklavž na Dravskem polju) pričela z različnimi aktivnostmi v okviru meseca 
trajnostne rabe energije. Aktivnosti so potekale na temo učinkovite rabe energije, rabe 
obnovljivih virov energije in zmanjševanja emisij CO2. Bile so namenjene informiranju 
in osveščanju ljudi. V okviru njih so potekala razna energetska predavanja, katerih 
vsebina se je nanašala na učinkovito LED razsvetljavo, na postavitev malih sončnih 
elektrarn, na način obračunavanja električne energije ter možnostih koriščenja 
subvencije za njihovo postavitev. Občanom je bila predstavljena tudi uporaba 
termovizijske kamere. Na voljo pa sta jim bila tudi energetska svetovalca.  
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V enakem času je na različnih lokacijah v mariborskem mestnem središču potekalo tudi 
anketiranje mimoidočih oz. obiskovalcev centra mesta. Anketiranje se je izvajalo v 
okviru evropskega projekta RESOLVE, s ciljem seznanjanja sodelujočih v projektu o 
namenu in pogostosti obiska mestnega središča kot tudi o načinu prihoda z vidika 
uporabe različnih potovalnih oblik. Anketiranje je izvedla Energap v sodelovanju z 
MOM.  
 

 

 Promocija in izobraževanje na stojnici 
V Mariboru so v mesecu septembru 2017 v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM), 
najbolj razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost, katere osrednji slogan je bil 
Združimo moči, delimo si prevoz, potekale številne prireditve na Trgu Leona Štuklja. V 
okviru njih je sodelovala tudi Energap. Mimoidočim občanom in šolarjem smo na 
stojnici Energap posredovali številne informacije in izobraževalno gradivo s področja 
mobilnosti, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  
 

 Strokovno izobraževalna delavnica 
V okviru evropskega projekta Empower je Energap v mesecu novembru 2017 za vse 
javne uslužbence pripravila in izvedla strokovno izobraževalno delavnico na temo 
izvajanja in poročanja v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Na 
delavnici je sodeloval tudi predstavnik Ministrstva za infrastrukturo. Cilj uredbe je 
vzpostaviti in izvajati sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah ter tako dati zgled 
zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije. V okviru razprave na 
delavnici smo skupaj z udeleženci iskali tudi načine kako najbolj učinkovito izvajati 
energetsko upravljanje v javnih stavbah. Delavnice se je udeležilo 31 javnih 
uslužbencev. 
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 Delavnica in novinarska konferenca 
V mesecu novembru 2017 je Energap v Mariboru pripravila delavnico in novinarsko 
konferenco v okviru Bilateralnega srečanja Hrvaških in Slovenskih energetskih agencij. 
Medijem smo poleg ostale vsebine predstavili tudi energetsko upravljanje v Mestni 
občini Maribor in možne načine pridobivanja finančnih sredstev za energetsko obnovo 
stavb.  

 
 

IZOBRAŽEVANJE O TRAJNOSTNI RABI ENERGIJE NA ŠOLAH 
 
Otroci so velik del naše prihodnosti. Zato moramo tudi njih spodbujati k čim bolj varčnemu 
načinu življenja. Energap je aktivna na področju izobraževanja otrok v osnovnih in srednjih 
šolah. Za njih pripravljamo in izvajamo delavnice na temo učinkovita raba energije, obnovljivi 
viri energije in varstvo okolja. Učencem želimo vedno na zanimiv in predvsem poučen način 
prikazati pomen varčevanja z energijo in pomen uporabe obnovljivih virov energije za 
dobrobit okolja v katerem živimo. 
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Glavna cilja, ki jih želimo v okviru delavnic uresničiti sta naslednja: 
 

 pri učencih spodbuditi zanimanje za okoljska vprašanja, predvsem s področja URE in 
OVE in jih ozavestiti, da lahko s preudarnim ravnanjem vsakodnevno prispevajo za 
dobrobit lastnega gospodinjstva, skupnosti, v kateri živijo, kot tudi celotnega planeta 
Zemlje; 

 učitelje, z vključevanjem v načrtovanje in izvajanje aktivnosti, spodbuditi, da v 
prihodnje podobne dejavnosti za otroke organizirajo tudi samostojno oziroma vsebine 
s področja trajnostne rabe energije vključujejo v vsakodnevne aktivnosti v razredu.  

  

V letu 2017 je Energap na dveh osnovnih šolah izvedla energetske delavnice. Delavnic se je na 
eni šoli udeležilo približno 60 otrok, na drugi pa učenci 3. in 4. razreda. Otroci so prisluhnili ali 
zgodbici o Flupiju (skozi zgodbico skupaj z otroci razmišljamo, kako naj ravnamo v prihodnje 
predvsem na področju varčevanja z energijo, da bomo pripomogli k bolj čistemu in zdravemu 
okolju) ali zgodbici o elektriki, v kateri sta Jan in Sara skupaj s svojim dedkom obiskala 
termoelektrarno. Na obeh šolah je sledilo vodeno delo po skupinah (strip, igra tekmuj in 
varčuj, izdelovanje solarnih naprstnikov, preizkus, kako lahko z vodo varčujemo pri umivanju 
zob,…) in ogled kratkega animiranega filma (5 min), ki na zelo slikovit in zabaven način prikaže 
možnosti varčevanja z električno energijo v domovih.  
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SODELOVANJE ENERGAP Z MEDIJI 
 
Energap se nenehno pojavlja v javnosti na različne načine. Z javnostjo komuniciramo preko 
različnih sredstev obveščanja. 
 
Skozi vse leto 2017 smo se v Energap trudili in objavljali različne prispevke v strokovnih in 
drugih revijah ali v časopisih (Časopis Večer, Revija EOL, Revija Energetik, Glasilo Ruške novice, 
Miklavške novice, Brošura FEDARENE, itd.). Naši prispevki so bili objavljeni tudi na različnih 
spletnih straneh (www.lokalec.si, www.sta.si, www.si21.com, www.energijadoma.si, 
www.rtvslo.si, www.avto.info, www.energetika.net, itd.). O naših aktivnostih sta poročali tudi 
dve televiziji. To sta nacionalna televizija RTV Slovenija (prispevek o srečanju Slovenskih in 
Hrvaških energetskih agencij v Mariboru) in regionalna televizija BKTV (prispevek o izvajanju 
brezplačnih energetskih predavanjih in svetovanjih za občane v Mariboru, v okviru tedna 
trajnostne rabe energije). Pojavljali smo se tudi kot soorganizatorji na različnih dogodkih v 
Mariboru in po Sloveniji. 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 naši 
agenciji opravljali učno prakso. Nekaj primerov obveščanja javnosti si lahko preberete v 
nadaljevanju. 
 
Promocijska in obveščevalna gradiva  
Z javnostjo komuniciramo tudi preko raznih obveščevalnih gradiv – zloženk, letakov, 
razglednic. Gradiva so namenjena širši javnosti – strokovni in tudi mlajši populaciji. Gradiva so 
dostopna v poslovnih prostorih Energap in tudi na spletni strani www.energap.si, na vseh 
konferencah, prireditvah in delavnicah, v okviru katerih se pojavljamo. 
 
Obveščanje in izobraževanje javnosti preko spletne strani  
V Energap obveščamo in izobražujemo javnost o učinkoviti rabi energije in o obnovljivih virih 
energije tudi preko spletne strani www.energap.si. Obiskovalci spletne strani si lahko 
preberejo številne ažurne strokovne in splošne informacije, novice in opise dogodkov. V letu 
2017 smo zabeležili 64.555 obiskov spletne strani Energap. Letni pregled spletne strani je 
prikazan na Sliki 1.   
 
Poleg spletne strani Energap vzdržujemo in dopolnjujemo tudi spletno stran projekta OCR - 
www.ocr-project.eu, spletno stran TRAMOB - www.tramob.si in spletno stran ENERGETSKI 
PRIHRANKI - www.energetskiprihranki.si. Vsebine vseh 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 naši agenciji, mestu Maribor, Podravju in Sloveniji tudi na 
mednarodnem nivoju. 
 
Energap redno pripravlja informacije tudi za spletne strani drugih mednarodnih projektov, v 
katere smo vključeni. V letu 2017 smo na novo postavili in uredili spletno stran projekta 
EMPOWER www.interregeurope.eu/empower in projekta PEGASUS https://pegasus.interreg-
med.eu/.  
 

http://www.interregeurope.eu/empower/
https://pegasus.interreg-med.eu/
https://pegasus.interreg-med.eu/
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Slika 1: Pregled obiskov spletne strani za leto 2017  
 
 
ENERGAP IN DELOVANJE  V REGIJI 
 
Energetsko upravljane v občinah  
Vzpostavitev energetskega upravljanja in njegovo izvajanje lahko predstavimo v petih korakih. 
Ti koraki so: Analiza trenutnega stanja v občini, Imenovanje energetskega upravljavca in 
delovne skupine, Razvoj akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, izvajanje ter 
Ocenjevanje in preverjanje izvajanja. 
 
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. Energetske agencije nudijo občinam vso podporo, vendar si jo le-te morajo želeti. 

 
Aktivnosti Energap v občinah zgornjega Podravja  
V letu 2017 smo aktivno sodelovali z občinami v regiji. Izvajamo naloge energetskega 
upravljavca in koordiniramo izvajanje lokalnega energetskega koncepta. Skrbimo za izvedbo 
akcijskega načrta in izvajanje ukrepov ter uvajanje energijske učinkovitosti, obveščaje, iskanje 
dodatnih virov za financiranje ukrepov, pripravo projektne dokumentacije, pisanje poročil, 
svetovanje pri planiranju, projektiranju, izdelavi idejnih študij, nadzoru gradnje in 
promoviranje OVE in URE na lokalnem nivoju.  
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Za nekatere občine smo pripravili Novelacijo Lokalnega energetskega koncepta in izdelali 
energetske izkaznice za javne stavbe. 
 
V dveh izmed njih smo vodili postopek javno zasebnega partnerstva na področju energetskega 
pogodbeništva, pripravili investicijsko dokumentacijo za sanacijo javne razsvetljave in 
energetsko sanacijo tudi izvedli. 
 
V eni izmed občin smo v skladu s Smernicami, ki jih je v letu 2012 izdalo Ministrstvo za 
Infrastrukturo in prostor, izdelali Celostno prometno strategijo. Strategija se osredotoča na 
območje in prometni sistem v tej občini. V tej občini smo pripravili tudi vlogo za javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Vloga je bila s strani 
Ministrstva za infrastrukturo potrjena in odobreno je bilo sofinanciranje projekta. 
 
V eni izmed občin smo nudili tudi pomoč pri pripravi dokumentacije in odločitvi o energetski 
sanaciji kotlovnice na osnovni šoli. 
 
V več občinah smo organizirali predavanja in energetska svetovanja, na temo učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije. Za nekatere izmed njih smo izvedli tudi 
izobraževalno predavanje, za javne uslužbence, na temo »Uredba o upravljanju z energijo v 
javnem sektorju«. 
 
Energap za občine v regiji skozi vso leto pripravlja 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. 
 
 
SODELOVANJE ENERGAP V EVROPSKIH PROJEKTIH  
 
Energap sodeluje tudi z drugimi evropskimi energetskimi agencijami in organizacijami, 
predvsem preko partnerskega sodelovanja v različnih EU projektih.  
 
 
Projekti v izvajanju 
 
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem že aktualnih projektov ter pričeli z delom v okviru 
prijav novih projektov, na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 
 
 
Evropski projekt STREETLIGHT-EPC 
STREETLIGHT-EPC (Triggering the market uptake of energy performance contracting through 
street lightning refurbishment projects - Spodbujanje uporabe energetskega pogodbeništva 
pri obnovi javne razsvetljave) je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa 
Inteligentna energija Evrope. V projektu sodeluje 19 partnerjev iz 10 evropskih držav: Avstrija, 
Belgija, Češka, Hrvaška, Irska, Makedonija, Poljska, Slovenija, Španija in Švedska. Namen 
projekta Streetlight-EPC je ustvariti ponudbo in povpraševanje v 9. evropskih regijah ter 
vzpostaviti lažje ustanavljanje regionalnih storitev v zvezi s pogodbenim zagotavljanjem 
prihrankov energije. Te storitve bodo zagotovile celovito podporo občinam (ki so upravljavci 
javne cestne razsvetljave) ter malim in srednjim podjetjem kot potencialnim ponudnikom 
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energetskih storitev (ESCOs). Cilj projekta je zagotoviti večjo sprejemljivost trga za ponudbo 
energetskih storitev, predvsem s povečanjem znanja, preglednosti in zaupanja ter z 
zagotavljanjem podpore za konkretne projekte.  
 

 
 
V sredini leta 2017 se je ta projekt uspešno zaključil. Energap kljub temu še vedno nudi 
strokovno tehnično pomoč, svetovanje in vodenje občin skozi postopke vzpostavitve 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter letno spremljanje doseženih prihrankov energije in 
stroškov.  
 
Rezultat projekta se kaže v 30 izvedenih projektih, kjer se je sanirala razsvetljava (zunanja ali 
notranja),  po različnih modelih energetskega pogodbeništva, v državah partnerjev projekta. 
Pozitivni rezultati se kažejo v zmanjšanju rabe električne energije in emisij CO2, doseženi so bili 
prihranki pri stroških električne energije in prihranki pri stroških vzdrževanja. 
 
 
Evropski projekt EMPOWER 
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. Vodja 
projekta je Energetska agencija za Podravje. 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 2017 smo v okviru projekta EMPOWER, v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v 
javnem sektorju, v Mariboru vzpostavili energetski in finančni monitoring.  
 
Skupaj s partnerji v projektu smo vzpostavili »Register primerov dobrih praks«, ki je v pomoč 
vsem deležnikom in zainteresiranim osebam, ki se zanimajo za energetsko upravljanje in 
financiranje.  
 
V okviru študijskih ogledov primerov dobrih praks v posameznih regijah, ki so si jih partnerji 
izbrali smo tudi v naši energetski agenciji gostili eno izmed teh skupin strokovnjakov in jim 
prestavili energetsko upravljanje javnih stavb v Mariboru. 
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Evropski projekt PEGASUS  
PEGASUS (Promoting Effective Generation and Sustainable USes of electricity - Spodbujanje 
učinkovite rabe mikrogrids tehnologije in trajnostno rabo električne energije) je projekt 
sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 
partnerjev iz držav: Italije, Grčije, Malte, Slovenije, Francije, Cipra, Hrvaške in Belgije. Cilj 
projekta je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost 
oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih, z uporabo mikrogrids tehnologije. 
 

 
 
V letu 2017  smo vzpostavili pilotni projekt mikro omrežja na lokalnem območju. Vzpostavili 
smo sistem natančnega merjenja proizvedene in porabljene energije. S pomočjo meritev 
bomo simulirali delovanje porabnikov in proizvodnih virov ter izračunali potrebe po hranilnikih 
električne energije. Na podlagi teh meritev bomo nato pripravili matematične modele, s 
pomočjo katerih bomo simulirali delovanje mikro omrežij ob različnih pogojih. Preučevali 
bomo vpliv tehničnih, finančnih, okoljskih in zakonodajnih zahtev. Rezultati projekta pa bodo v 
pomoč načrtovalcem in uporabnikom mikro omrežij v Sloveniji. 
 
 

Projekt MEM 
MEM (Municipal Energy Management - Energetsko upravljanje v občinah) je projekt 
sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in 
nuklearne varnosti ter evropske iniciative » Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Glavni 
cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji, da bi ublažili emisije 
toplogrednih plinov. V projektu sodelujejo 4 partnerji iz 4 držav: Nemčija, Slovenija, Bolgarija 
in Litva.  
 
V okviru projekta MEM potekajo aktivnosti za izboljšanje energetskega upravljanja v občinah. 
S partnerji izmenjujemo znanja in izkušenj na tem področju.  
 
ENERGAP želi v občinah in občinskih stavbah vzpostaviti takšen sistem upravljanja, ki bo 
učinkovit in bo zadovoljeval potrebe, ki jih ima občina na tem področju. Osnova za to je 
izvajanje Uredbe o energetskem upravljanju v javnih stavbah.  
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Zaključeni projekti do leta 2017 
 

Od leta 2006 smo zaključili 21 evropskih in drugih projektov v okviru različnih teritorialnih 
programov sodelovanja, kot so Interreg A, B in C, Južna in Jugovzhodna Evropa, Centralna 
Evropa, Mediteran, Intelligent Energy Europe. 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.  
 
 
 
 
 


