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Investicije in evropska sredstva

Kako bo sodelovanje občin  
nagrajeno z milijoni
Vzorno sodelovanje Goriške lokalne energetske agencije, SID banke in 21 
občin je prineslo dobra dva milijona evrov evropske pomoči. Spodbudila 
bosta za vsaj 45 milijonov evrov investicij. 
Polona Movrin

Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) je od 
konca leta 2016, ko je pridobila projekt tehnične 
pomoči Evropske investicijske banke – ELENA, z njeno 
pomočjo do zdaj realizirala že za pet milijonov evrov 
naložb. »V teku je paket za še 10 milijonov investicij, 
za katere bodo pogodbe podpisane predvidoma do 
konca leta 2017,« pojasnjuje vodja projekta ELENA v 
GOLEI Irena Pavliha. 

Sodelujoče občine bodo energetsko prenovile 
javne stavbe in cestno razsvetljavo, prenovile ali 
na novo zgradile sisteme za daljinsko ogrevanje 
ter vložile v učinkovit in čist promet ter energet-
sko učinkovito oskrbo z vodo. Projekt traja do 
septembra 2019.

Kako deluje?

Tehnična pomoč ELENA je namenjena pripravi projek-
tov. GOLEA je prijavila za 45 milijonov evrov projektov 
različnih občin in ker znaša tehnična pomoč pet 
odstotkov realiziranih investicij, je  prejela 2.250.000 
evrov. Do zdaj je počrpanih 400 tisoč evrov tehnične 
pomoči. 

Odprti tudi za druge občine

Projekti so bili opredeljeni že v sami prijavi za 
tehnično pomoč. GOLEA je leta 2015 pozvala občine, 
naj ji sporočijo svoje načrte na področju energetske 
prenove. »Temu je sledila uspešna predprijava v janu-
arju 2016 ter nato v marcu oddaja vloge, ki smo jo nato 
glede na dodatna vprašanja Evropske investicijske 
banke (EIB) dopolnjevali do junija,« navaja Pavliha. 
Septembra 2016 je GOLEA podpisala pogodbo z EIB in 
projekt je stekel v oktobru.

»Pogoj za upravičenost tehnične pomoči je skle-
njena pogodba o izvedbi del z izbranim izvajalcem,« 
pojasnjuje Pavliha. Če občina načrtovane investicije 
ne izvede, mora vrniti sredstva. Če načrtovanega 
obsega investicij ne bi mogli doseči, se lahko v projekt 
vključi tudi druge občine, pod pogojem, da gre za 
projekte na področju energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije.  

Pomoč SID banke

Z agencijo GOLEA že dlje časa sodeluje SID banka, saj 
se možnost pridobitve evropskih sredstev poveča, če 
investicije financira razvojna banka.  GOLEA je prev-
zela koordinacijo in izvajanje priprave projektov za 

»Če bi se med 
izvajanjem 

projekta izkazalo, 
da načrtovanega 

obsega investicij v 
višini 45 milijonov 

evrov ne bo mogoče 
doseči, se lahko v 

projekt vključi tudi 
druge občine.« 

Vodja projekta ELENA v 
GOLEI Irena Pavliha
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Investicije in evropska sredstva

Za kakšne projekte se delijo sredstva?

V projekt ELENA je vključenih 21 občin: Nova 
Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Koper, 
Hrpelje-Kozina, Zagorje, Kobarid, Postojna, 
Sežana, Bovec, Cerkno, Izola, Renče-Vogrsko, 
Logatec, Miren-Kostanjevica, Pivka, Brda, Log - 
Dragomer, Divača in Kanal ob Soči. Poleg občin v 
projektu sodelujeta še stanovanjska sklada iz Nove 
Gorice in Kopra ter podjetje KOVOD Postojna.

Sredstva iz projekta ELENA razporeja GOLEA, 
kar pomeni, da izvajalci storitev račune izstavljajo 
agenciji GOLEA, in ne sodelujočim občinam.

Sredstva ELENA so namenjena za pripravo 
naslednjih projektov:
• celovita energetska prenova javnih stavb, 

stavbni ovoj, prezračevanje, ogrevanje, notranja 
razsvetljava,

• izgradnja/prenova sistemov za daljinsko 
ogrevanje,

• energetska prenova cestne razsvetljave,
• naložbe v učinkovit in čist urbani promet,
• naložbe v energetsko učinkovitost oskrbe z 

vodo.

»V SID banki 
verjamemo, 
da je model, ki 
ga je uporabila 
agencija GOLEA 
za združevanje 
projektov občin, 
ustrezen tudi za 
projekte občin iz 
drugih regij, ne le 
primorske regije.«

Predsednik uprave SID 
banke mag. Sibil Svilan

financiranje na podlagi tehnične pomoči iz ELENE, SID 
banka pa je pripravila shemo financiranja teh projek-
tov, je o sodelovanju med agencijo in banko povedal 
predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan. 

Veliko truda, a se izplača

Koordinacija projektov, v katerih sodeluje veliko 
občin, je zahtevna in terja veliko spretnosti, vendar 
v SID banki menijo, da je to dober način za uspešno 
pridobivanje evropskih sredstev. Svilan priložnost vidi 
tudi pri drugih razvojnih agencijah, ki imajo zadosti 
znanja in izkušenj iz priprave vlog za financiranje iz 
evropskih sredstev. »Tu ne mislimo le na projekte 
občin, ampak tudi na projekte gospodarstva,« pravi 
mag. Svilan. 

SID banka je zainteresirana za financiranje takšnih 
projektov, ki pa morajo biti, kot pravi mag. Svilan, 
ekonomsko upravičeni. »Kot nam je znano, med 
primorskimi občinami že poteka iniciativa za obli-
kovanje podobnega projekta za področje javnega 
potniškega prometa,« dodaja predsednik uprave 
SID banke. 

Težave v Sloveniji

Agencija GOLEA in občine pa so naletele tudi na 
nekaj težav. »Predvsem je trg ESCO podjetij (podje-
tja, ki so specializirana za energetsko prenovo, op. 
p.) nerazvit in imamo le nekaj ponudnikov tovrstnih 
storitev,« pojasnjuje vodja projekta ELENA.  Druga 
težava so določila Eurostata glede zadolževanja 
občin. Tehnična pomoč ELENA je namenjena pred-
vsem javno-zasebnemu partnerstvu, v katerega pa 
občine pogosto ne morejo vstopiti zaradi omejitev pri 
zadolževanju.  gg

O projektu 
ELENA
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POVEČAJTE PRODAJO IN 
RAZŠIRITE POSLOVANJE!

Vpis v vodilno mednarodno 
prodajno platformo omogoča še 
hitrejšo pot do novih trgovskih 
agentov in dobaviteljev.

Več informacij: https://agenti.gzs.si

E: ptz@gzs.si, T: 01 58 98 335


