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O B R A Z L O Ž I T E V: 
 
1. Ocena stanja  in razlogi, cilji,  utemeljitev ter postopki za sprejem SEAP-a 
 
Občinski svet je na svoji 23. Redni seji dne 13.3.2013 sprejel sklep o pristopu Občine Miren - 
Kostanjevica h Konvenciji ţupanov in pooblašča ţupana za podpis pristopne izjave. Ţupan je 
konvencijo podpisal 17.4.2013.  
 
Konvencija ţupanov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, 

jih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in 

presegli cilj Evropske unije 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. 
 
Postopek same konvencije, po podpisu: 
1. KORAK: Podpis Konvencije ţupanov 

   Oblikovanje ustreznih upravnih struktur  

   Oblikovanje osnovne rta za trajnostno 

energijo (v nadaljevanju Sustainable Energy Action Plans oziroma krajše SEAP ) 
 

rta za trajnostno energijo  

   rta za trajnostno energijo  

   Spremljanje napredka 
 

il o izvajanju.  
 

ina je sprejela lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) v 2008 in pričela z 

izvajanjem posameznih predvidenih aktivnosti po zadanem akcijskem načrtu. Izvedene 
oziroma v izvajanju so tako organizacijske aktivnosti (energetsko knjigovodstvo in 
informiranje), priprava dokumentacije (projektne in investicijske), kot tudi ţe določene 
investicije na področju uvajanja obnovljivih virov ter zmanjševanja rabe energije. O tem 
vsako leto v mesecu januarju poroča na občinskem svetu. Glede na dosedanji angaţma 
občine ter razpoloţljivost finančnih virov za področje energetske učinkovitosti vključno z 
nepovratnimi sredstvi, gre pričakovati, da bo dosegla zahteve LEK-a, kot tudi zahteve, ki bi si 
jih bi zadala v okviru SEAP-a. 
 
Akcijski rt za trajnostno energijo-SEAP je nadaljevanje izvajanja aktivnosti iz LEK-a in 

sicer do leta 2020. Za pripravo SEAP-a je ţupan imenoval 18.9.2013 Usmerjevalno skupino 
za pripravo v sestavi:  
• Aleš Vodičar, Tajnik, 
• Boštjan Frančeškin, Strokovni sodelavec za CZ in okolje, 
• Zvonko Ferfolja, Občinski svetnik,  
• Danijela Kosovelj, Ravnateljica OŠ Miren, 
• Boštjan Mljač, Vodja projektov-GOLEA. 
 
Naloge usmerjevalne skupine so, da skozi proces izdelave SEAP, vodi izdelovalca, aktivno 
spremlja izdelavo tega dokumenta v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi projektov za 
akcijski načrt za trajnostno energijo, mu nudi popolno podporo pri pridobivanju vseh 
potrebnih podatkov, ki jih rabi za izdelavo, organizira sestanke in je udeleţena na vseh 
sestankih-predstavitvah v času  izdelave.  Usmerjevalna skupina je temeljna povezava med 
izdelovalcem SEAP in lokalno skupnostjo. Usmerjevalna skupina se je sestala na dveh 
sestankih in sicer prvi je bil 30.9.2013 in drugi 24.2.2014, kjer je tudi potrdila SEAP za 
obravnavo na občinskem svetu. 
Cilj Občine Miren-Kostanjevica je, da s SEAP ukrepi zmanjša skupne emisije CO2 na svojem 
teritoriju glede na referenčno leto 2007 za 24,5 %, v sektorju javnih stavb in opreme za 65,3 
%, v stanovanjskem sektorju za 25,3 %, v proizvodnem sektorju za 8,3 %, v prometnem 



sektorju skupaj za 25,1 %. Ključne aktivnosti se nanašajo na izboljšanje neugodne strukture 
goriv in prehod iz neobnovljivih virov na lesno biomaso ter ostale obnovljive vire (OVE), in na 
učinkovito rabo energije (URE) preko investicij in aktivnega dela z občani in lokalnimi 
partnerji. 
 
Izdelava SEAP-a se sofinancira v sklopu projekta ALTERENERGY, sofinanciranega iz 
programa IPA Adriatic in sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in ga 
izvaja GOLEA.  Ostale aktivnosti so bile podrobneje predstavljene v gradivu za 23. redno 
sejo.  
 
Samo izvajanje zadanih posameznih ostalih aktivnosti (predvsem investicij, itd.) po SEAP-u 
pa bo mogoče ob pridobitvi/zagotovitvi EU, Nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev oziroma 
zasebnega kapitala za določene projekte v okviru javno-zasebnih partnerstev. 
 
O inskemu svetu predlagamo, da sklep o sprejemu Akcijskega načrta za trajnostno 
energijo (SEAP) občine Miren - Kostanjevica potrdi in tako omogoči izvajanje 
aktivnosti v sklopu podpisane Konvencije županov. 
 
 
Pripravil: 
Boštjan Mljač 
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