Občina Divača je že vrsto let ena od energetsko najbolj prodornih
občin v Sloveniji.
Inovativnost pri načrtovanju naših projektov na področju trajnostne
energetike je ključnega pomena. Na primer javna razsvetljava je bila
sanirana med leti 2008 in 2009 z uporabo modela energetskega
pogodbeništva. Bili smo med prvimi občinami v Sloveniji, ki smo se
takrat odločili za ta inovativni koncept.
Občina že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvedbo ukrepov v
energetsko učinkovitost iz številnih virov, saj je ravno energetska
učinkovitost tista, ki omogoča povrnitev vloženih sredstev v obliki
denarnih prihrankov, poleg tega je zaradi manjše rabe energije
izrednega pomena tudi za okolje in vpliva na zmanjšanje emisij.
Vire sredstev za energetsko učinkovite tehnologije in sanacije je
občina pridobila iz naslova MZI (Ministrstva za infrastrukturo) za
sanacijo sledečih javnih objektov: OŠ in Vrtec Senožeče ter OŠ
Divača v letih 2013 in 2014 ter Zdravstvene postaje Divača in POŠ
Vreme v letu 2017 in 2018.
Novogradnja nizkoenergijskega Vrtca Divača je bila mogoča po
pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada v letu 2012.
Iz programa SLO – IT je bila sofinancirana sanacija objekta t.i. stare
OŠ v Divači.

Velja tudi dodati, da je občina koristila pridobljena sredstva Evropske
investicijske banke (EIB) preko projekta ELENA, za pripravo
dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti t.j. za energetsko
sanacijo ZD Divača in POŠ Vreme.
V zadnjih letih so bili tako v Občini Divača sanirani praktično vsi
večji občinski javni objekti, kjer raba energije predstavlja skupno
preko 80 % rabe energije občinskih javnih stavb. Dejanski strošek
nakupa energije v javnih stavbah se je zmanjšal na letnem nivoju za
40.000 EUR.
Postopno bomo energetsko sanirali vaške domove. Izziv pri sanaciji
slednjih je prav gotovo pridobitev potrebnih finančnih virov, saj so te
stavbe relativno malo v uporabi in je posledično izplen sanacije iz
energetskega vidika nizek. Take projekte tako ni smiselno prijavljati
na razpise, kjer je višina pridobljenih sredstev odvisna on višine
zagotovljenih prihrankov energije, ampak je potrebno pridobiti
finančne vire iz drugih razpisov.
Občina nima zaposlenega energetskega managerja. To nalogo je v
celoti zaupala agenciji GOLEA, ki jo zanjo uspešno opravlja. Občina
se v zvezi z vsemi vprašanji in dilemami na področju energije
posvetuje z agencijo GOLEA, katera je tudi v pomoč pri pridobivanju
sredstev, izvedbi izobraževanj, itd.
Izvaja se tudi vključevanje otrok in mladine v programe ozaveščanja
na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov
energije (OVE). Izobražuje se hišnike javnih zavodov na temo

operativne energetske učinkovitosti v stavbah, izvaja se tudi ciljno
izobraževanje uporabnikov celovito energetsko saniranih stavb.
Področje energetike je široko področje, zato je zelo smiselno, da se za
energetska vprašanja pridobi mnenja strokovnjakov, kar GOLEA nudi
v okviru svojega kadra – za kvalitetno pripravo projektov in dobre
nasvete namreč ni dovolj ena oseba, ampak ekipa s širokim znanjem
in izkušnjami. V sodelovanju z GOLEO izvajamo energetsko
knjigovodstvo v vseh javnih objektih v občini.
Tako nam, kot pilotni občini v projektu LIFE ClimatePath 2050, kot
lokalni energetski agenciji, bo Lokalni semafor podnebnih
aktivnosti pomembno orodje za spremljanje obstoječega stanja
izvedenih ukrepov na področju energetske učinkovitosti. Primerjali pa
se bomo lahko tudi z ostalimi občinami.
Aktivno sodelujmo tudi na področju promocije elektromobilnosti. V
letu 2015 smo preko projekta Alterenergy postavili prvo polnilnico
za električne avtomobile v Divači in nabavili tri električna kolesa.
Do konca leta 2018 pa bomo v sodelovanju s Parkom Škocjanske
jame preko projekta Mobiturs in s sredstvi Eko sklada postavili štiri
dodatne polnilnice za električna vozila na parkirišču pred vhodom v
park Škocjanske jame.
Tako v občini postopoma širimo mrežo polnilnic za električna vozila
v občini.
Od letos uporabljamo električni avtomobil za potrebe Občinske
uprave.

Tudi na osveščanje naših občanov nismo pozabili. V začetku leta
2013 smo bili ena izmed prvih občin, ki je v sodelovanju z Eko
skladom in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor odprla
energetsko svetovalno pisarno Ensvet v Divači.
V pisarni
redno poteka brezplačno energetsko svetovanje preko energetskega
svetovalca. Organizirajo se tudi delavnice za svetovanje in obveščanje
glede energetske učinkovitosti in pridobivanja sredstev za občane.
Občina Divača je pristopila h Konvenciji županov t.j. evropskemu
gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se
prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi
obnovljivih virov energije na svojih območjih. Izdelali smo Akcijski
načrt na področju trajnostne energetike (t.i. SEAP), ki ga bomo v
bodoče nadgradili v Akcijski načrt za trajnostno energijo in
podnebne spremembe
(SECAP )
Naši napori pri izvajanju ukrepov na področju trajnostne rabe
energije so bili opaženi in nagrajeni.
Leta 2013 smo bili izbrani za energetsko najbolj učinkovito
slovensko občino v kategoriji malih občin po izboru natečaja
Energetika.NET .
V letu 2017 smo v okviru enakega natečaja dobili posebno priznanje
za dolgoletno sistematično delo na področju obnovljivih virov
energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) ter nenehen
napredek.

