Priloga
Pogodbi št. 360-9/2014-2 o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Hrpelje-Kozina
Letni izvedbeni načrt za Občino Hrpelje-Kozina v letu 2021
Po pogodbi št. 360-9/2014-2 o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Hrpelje-Kozina
bo agencija GOLEA v letu 2021 izvedla naslednje aktivnosti:
št.

1

2

3

Aktivnost
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK
v letu 2020 ter plan aktivnosti za leto 2021 za
občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika
o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta (Uradni list RS, št.
56/2016)).
Izvajanje upravljanja z energijo - javna
razsvetljava
Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in
letni vnos podatkov izvede o stroških energije
izvede GOLEA (ob brezplačnem posredovanju
podatkov s strani distributerja in dobavitelja
energije), svetovanje uporabnikom,
opozarjanje odgovornih oseb v primeru
ugotovljenih večjih odstopanj, spremembe
vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s
strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest
pri obstoječih objektih, ustvarjanje
uporabniških dostopov za nove uporabnike in
priprava letnega poročila.
Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru
aplikacije CSRE
Zavodi/objekti:
-OŠ Hrpelje
-Vrtec Hrpelje
-Občinska stavba
-Zdravstveni Dom
-Vrtec Materija
Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem
energetskega knjigovodstva že uveden.

Rok
izvedbe

Znesek
brez DDV

Znesek z
DDV

31. 3. 2021

409,84 €

500,00 €

15. 9. 2021

1.000,00 €

1.220,00 €

15. 4. 2021

750,00 €

915,00 €

št.

Aktivnost

Rok
izvedbe

Znesek
brez DDV

Znesek z
DDV

15. 9. 2021

1.000,00 €

1.220,00 €

Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva
vključuje vzdrževanje informacijskega sistema
CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi
sprememb obračuna s strani dobaviteljev,
dodajanje odjemnih mest pri obstoječih
objektih s spremembami, podpora
uporabnikom pri uporabi aplikacije,
ustvarjanje uporabniških dostopov za nove
uporabnike.
Izvajanje upravljanja z energijo
Zavodi/objekti:
-OŠ Hrpelje
-Vrtec Hrpelje
-Občinska stavba
-Zdravstveni Dom
-Vrtec Materija
Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem
energetskega knjigovodstva že uveden.

4

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

št.

Aktivnost

Rok
izvedbe

Znesek
brez DDV

Znesek z
DDV

15. 11.
2021

850,00 €

1.037,00 €

15. 10.
2021

250,00 €

305,00 €

4.259,84 €

5.197,00 €

Izvajanje upravljanja z energijo - terenski
ogledi in letni posvet
Opis: Izvede se terenska ogleda dveh objektov
in letni posvet.

5

6

Terenski ogled vključuje ogled tehničnih
lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in
tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe
energije, vključno s podatki o zasedenosti
stavbe in številu uporabnikov.
Letni posvet se izvede z delovno skupino za
energetsko učinkovitost na nivoju občine in
vključuje predstavitev doseženih rezultatov
energetske učinkovitosti v objektih vključenih
v sistem CSRE in določitev plana ukrepov.
Izvedba izobraževalnih delavnic za učitelje, ki
izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka,
krožkov, tehničnih dni ali ostalih
izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah (1
udeleženec).
SKUPAJ

Datum: 10.5.2021
Naročnik:
Občina Hrpelje-Kozina
Županja
Saša Likavec Svetelšek

Izvajalec:
GOLEA
Direktor
Rajko Leban

Žig in podpis

Po pooblastilu direktorja
Boštjan Mljač
Namestnik direktorja
Žig in podpis

