Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje v letu 2008 in program dela za leto 2009

Obrazložitev
EnergaP - Energetska agencija za Podravje - je bila ustanovljena junija 2006. Ustanovila jo je
Mestna občina Maribor. Njeno delovanje sofinancirata Mestna občina Maribor in Evropska
komisija, v okviru programa »Inteligentna energija za Evropo«, ki vzpodbuja delovanje
lokalnih energetskih agencij po načelu »Misli globalno - deluj lokalno«. Poslanstvo agencije
je širjenje znanja in aktivno delovanje na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe
obnovljivih virov energije (OVE), kar predstavlja potencial tudi za razvoj našega mesta.
Vizija agencije je skupaj s strokovnjaki pripraviti učinkovito energetsko strategijo in postaviti
temelje za njeno izvajanje v Podravju. Energetska agencija za Podravje pomaga razvijati
ideje, pripravljati in izvajati projekte ter poglabljati znanja za učinkovito rabo energije in rabo
obnovljivih virov energije, kar vodi k zmanjšanju emisij topolgrednih plinov, predvsem na
področju, kjer tržni mehanizmi niso dovolj učinkoviti. Občanom in podjetjem predstavlja
instrumente energetskega upravljanja (managementa), ki so ključ do zniževanja stroškov za
energijo in ki povečujejo konkurenčnost gospodarskega sektorja. Agencija nudi razlago in
pomoč pri implementaciji evropske in slovenske zakonodaje na lokalnem nivoju ter pomoč
pri pridobivanju finančnih virov, predvsem na področju investiranja v URE in OVE. Deluje
tudi na področju trajnostnega prometa in zmanjševanja onesnaževanja zraka zaradi prometa.
S pomočjo agencije se krepi sodelovanje Mestne občine Maribor na področju URE in OVE z
drugimi slovenskimi mesti in partnerji ter mednarodno sodelovanje. Energetska agencija za
Podravje ima zaposlenih pet ljudi in deluje na področju Mestne občine Maribor in 17
sosednjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Sv. Trojica,
Sv. Jurij, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše,
Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana in Šentilj. Ustanovitev agencije sofinancirajo tudi
Ministrstvo za okolje in prostor, Elektro Maribor in Toplotna oskrba Maribor.
V skladu s Statutom zavoda je Svet zavoda na seji obravnaval zaključno poročilo za leto 2008
in sprejel program dela zavoda za leto 2009.
V skladu s Statutom in sklepom Mestnega sveta Poročilo o delu agencije v letu 2008 in
program dela agencije za leto 2009 predstavljamo tudi MS MOM.
Okvirni program dela agencije za triletno obdobje je bil predstavljen Evropski komisiji in ga
je kot takšnega le-ta tudi potrdila. Program dela za leto 2009 je pripravljen v obliki izvajanja
programov, kar je za nas obvezujoče. Pri načrtovanju podprogramov in aktivnosti pa smo
delovanje prilagodili lokalnim potrebam.
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Financiranje s strani MOM je predvideno v okviru proračuna MOM za 2009. Delež s strani
Evropske komisije in donatorjev je zagotovljen. Za sofinanciranje s strani Ministrstva za
okolje in prostor smo del sredstev že pridobili, za ostalo se bomo prijavili na njihov razpis.
Dodatna finančna sredstva, ki bi jih pridobili med letom s prijavo projektov, v finančni načrt
2007 niso vključena, ker so odvisna od rezultatov razpisa in pogajanj.
1. Poročilu o delu EnergaP v letu 2008
Energetska agencija za Podravje je leto 2008 uspešno zaključila. Koordinirali smo pripravo
lokalnega energetskega koncepta, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor tudi potrdil. S
tem pomembnim dokumentom smo začrtali pot razvoja Maribora v smeri trajnostne rabe in
proizvodnje energije. Ker se zavedamo, da je najpomembnejše področje varčevanja z
energijo, smo pričeli tudi s pripravo strategije razvoja in racionalizacije javne razsvetljave v
mestu. Velik potencial prihrankov pri energiji in denarju so tudi javne stavbe. Za realizacijo
prihrankov smo pričeli v letu 2008 s pripravo akcijskega načrta za obnovo šol in vrtcev v
Mariboru, ki bo zajemal tudi finančne mehanizme za izvedbo investicij. Prav tako smo prvi v
Sloveniji pilotno uvedli daljinsko energetsko upravljanje v vse šole in vrtce. Ponosni smo, da
postaja Maribor vzor za druga mesta, in ne samo v Sloveniji ampak tudi v Evropi. Pohvalimo
se lahko tudi s široko mrežo partnerjev, sodelavcev in uporabnikov naših storitev, ki nam
bodo pomagali uresničevati cilje podnebno energetskega paketa, ki nas zavezuje k zmanjšani
rabi energije in večji uporabi obnovljivih virov energije. Veliko časa smo namenili tudi
aktivnostim na področju informiranja in izobraževanja, ker predstavljajo le-te temelje za
zmanjšanje rabe energije in prilagajanje podnebnim spremembam.
2. Program dela EnergaP v letu 2009
V letu 2009 bodo glavne aktivnosti agencije usmerjene v koordinacijo in izvajanje
Energetskega koncepta Mestne občine Maribor. V skladu s konceptom bomo vse aktivnosti
usmerili v uresničevanje zastavljenih ciljev. Glavna cilja sta:
1. Varčevanje z energijo – zmanjšanje rabe energije na nivoju mesta za 1% letno:
2. Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci na 25% do leta 2025
Pripravljamo tudi pogoje za kandidiranje na razpisih evropskih finančnih sredstev
kohezijskega sklada za financiranje investicij na tem področju.
Aktivnosti informiranja in izobraževanja predstavljajo vsakodnevne aktivnosti na agenciji.
Agencija bo tudi v letu 2009 sodelovala s partnerji v Sloveniji in Evropi, tako z vladnimi kot
nevladnimi institucijami na področju gospodarstva in negospodarstva. S tem bomo lažje in
hitreje pridobivali nove informacije in izmenjali izkušnje na področju URE in OVE ter iskali
in pridobivali finančna sredstva različnih programov Evropske komisije.
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