
Občine, ki imate implementirano programsko rešitev Daljinski energetski Manager (DEM) v javnih zgradbah, 
imate velik del energetskega koncepta, ki se nanaša na javne zgradbe, že narejen. To vam zmanjšuje osnovno 
oziroma tržno ceno izdelave energetskega koncepta. 

V kolikor v vaših javnih zgradbah še nimate DEM-a, potem se vam, že brez upoštevanja glavnih vrednosti 
programske rešitve, fi nančno izplača inštalirati DEM za potrebe izvedbe energetskega koncepta! Glavne 
funkcionalnosti in namen DEM-a pa lahko potem začnete izkoriščati za ostale energetske in fi nančne 
namene. 

LOKALNI ENERGETSKI 
KONCEPTI ZA OBČINE

Bistvo lokalnega energetskega kon-
cepta ni le zakonodajna obveznost in 
iz nje izhajajoč formalni dokument, 
temveč kakovostna kratkoročna in 
dolgoročna energetska strategija. 
Slednja temelji na  opredelitvi načina 
oskrbe, potencialov učinkovite rabe 
in obnovljivih virov energije. Akcijski 
plan, ki je obvezna sestavina lokalne-
ga energetskega koncepta, mora biti 
narejen iz energetskega, okoljskega in 
ekonomskega vidika, saj le ta prinaša 
najvišjo možno dodano vrednost za 
vašo občino.

Zaradi nove zakonodaje, možnosti iz-
koriščanja obnovljivih virov energije, 
strokovnih podlag za občinski pro-
storski načrt, potencialov učinkovite 
rabe energije ter možnosti pridobiva-
nja nepovratnih sredstev  je izjemnega 
pomena kakovost izdelanega energet-
skega koncepta.

Dokumenti, kot je energetski koncept, 
na prvi pogled prinašajo koristi le iz 
vidika zakonodajnih obveznosti in 
osnov za črpanje podatkov za pripravo 
občinskih prostorskih načrtov ter za 
črpanje nepovratnih sredstev. 

Multidisciplinarni tim podjetja ADE-
SCO d.o.o. vam bo izdelal lokalni 
energetski koncept, ki bo temeljni do-
kument energetskega razvoja v vaši 
občini. Lokalni energetski koncept 
vaše občine ne bo samo ¨dokument¨. 

Le dobro pripravljena energetska stra-
tegija je recept za kakovostno izvedbo 
projektov, ki imajo za posledico nižje 
rabo energije ter boljše ekonomske, 
socialne in okoljske pogoje. Brez do-
brega plana tudi ni dobrega izvedbe-
nega projekta. 

STROKOVNA EKIPA
OSNOVA ZA KAKOVOST ENERGETSKEGA KONCEPTA 

ADESCO d.o.o. ima multidisciplinarni 
tim, ki celovito pokriva področje:
• energetike z vidika strojništva,
• elektrotehnike, 
• gradbeništva,  
• arhitekture in 
• ekonomije. 

V sodelovanju s podjetjem ATEI d.o.o. 
pa pokrivamo tudi informatizacijsko 
podprtost v energetiki. 
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S pomočjo programa Daljinski energetski energetski Manager (DEM) boste dobili kakovosten, uporaben in 
trajnosten energetski koncept! Pozivamo vas, da spoznate prednosti programa in se šele nato odločite, ali 
boste že med izdelavo vašega lokalnega energetskega koncepta implementirali DEM.

Po končanju lokalnega energetskega koncepta boste imeli s pomočjo DEM-a vsa potrebna strokovna izhodišča 
za implementacijo konkretnih projektov, ki se tičejo učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v vaši javnih 
zgradbah. Nikoli več vam ne bo potrebo naročevati in plačevati za kakršnokoli analizo (dokument), ki vam 
preverja trenutno energetsko, okoljsko in stroškovno stanje vaše zgradbe. 

ŽE DANES VZPOSTAVITE 
NADZOR NAD VAŠO 
PORABO IN STROŠKI

Energetski koncept zahteva analizo 
rabe energije v vaših javnih zgradbah. 
Med izdelavo energetskega koncepta 
se občine odločajo za implementacijo 
programske rešitve Daljinski energetski 
Manager (DEM). S tem vzpostavijo 
sistem spremljanja rabe in stroškov 
svojih zgradbah. 

Na osnovi podatkov in različnih 
funkcionalnosti DEM-a imajo občine 
vedno na voljo ažurne informacije in 
kontrolo nad vsemi javnimi zgradbami, 
ki jih bremenijo obratovalni stroški. 
Slednji direktno ali indirektno vplivajo 
na občinski proračun. 

IZ ZAKONODAJE 

Samoupravne lokalne skupnosti, ki 
nimajo sprejetega lokalnega
energetskega koncepta, morajo za 
območja delov naselij, kjer se ne 
izvaja gospodarska javna služba 
distribucije zemeljskega plina ali 
drugih energetskih plinov iz omrežja, 
v svojih splošnih in posamičnih 
aktih določiti način ogrevanja le z 
uporabo obnovljivih virov energije ali 
s soproizvodnjo toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom, 
po sprejetju lokalnih energetskih 
konceptov pa s prednostno uporabo 
obnovljivih virov energije ali 
soproizvodnje toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom. 

IZ ZAKONODAJE

Samoupravne lokalne skupnosti 
izvajajo programe učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov 
energije v okviru svojih pristojnosti na 
osnovi izdelanih lokalnih energetskih 
konceptov. Za izvajanje teh programov 
lahko samoupravna lokalna skupnost 
pridobi državne spodbude, če ima 
izdelan lokalni energetski koncept.

Izdelava energetskih konceptov
Izdelava energetskih konceptov poteka skladno 
s predpisano nacionalno metodologijo:
• pregled obstoječega stanja;
• analiza obstoječega stanja;
• analiza šibkih oziroma kritičnih točk

obstoječe oskrbe in rabe energije;
• ocena lokalnih energetskih virov;
• predlog ukrepov, projektov in programov;
• akcijski program;
• napotki za izvajanje.

Novelacija energetskih konceptov
Novelacija lokalnega energetskega koncepta 
poteka po naslednjih korakih:
• pregled in analiza obstoječega lokalnega 

energetskega koncepta;
• pregled in analiza že izvedenih aktivnosti, 

ki izhajajo iz lokalnega energetskega 
koncepta;

• izdelava lokalnega energetskega koncepta 
skladno z nacionalno metodologijo.

Poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih
Skladno z obveznostmi, ki jih nalaga akcijski program lokalnega energetskega 
koncepta za občine izvajamo:
• pripravo poročil za pristojno ministrstvo o izvajanju aktivnosti iz lokalnega 

energetskega koncepta;
• pripravo poročil za seje sveta občine o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih.

Vodenje in koordiniranje akcijskega plana
Podjetje ADESCO d.o.o. je energetski manager oziroma pomočnik energetskega 
managerja številnim občinam. V ta namen za občine izvajajmo naslednje:
• priprava letnih operativnih izvedbenih planov;
• vodenje usklajevalne skupine, ki jo imenuje občina;
• priprava predlogov za promocijo skozi mini sejme in konference za občane in

lokalno gospodarstvo;
• priprava strokovnih izhodišč za različno strateško in operativno problematiko 

na področju OVE in URE ter oskrbe z energijo na občinski ravni;
• izvedba različnih projektov;
• pridobivanje nepovratnih sredstev ter vključevanje občin in njihovih javnih

ustanov v različne evropske projekte.


