GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA

Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica
Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63

Poslovni sedež: Mednarodni prehod 6,
Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici
E-mail: info@golea.si, www.golea.si

Ustanovitev poslovne enote PE Pivka
Zavod GOLEA deluje in izvaja naloge energetskega managerja v občinah na območju treh
statističnih regijah:
- Goriška regija (13 občin)
- Obalno – Kraška regija (8 občin)
- Primorsko – Notranjska regija (6 občin)
V čezmejnem programu Slovenija – Hrvaška lahko sodelujeta Obalno – Kraška regija in
Primorsko – Notranjska regija, ne more pa sodelovati Goriška regija.
Programi čezmejnega sodelovanja:

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji:

Zavod GOLEA ima sedež v MO Nova Gorica na sedežu 100% ustanoviteljice – MO Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Ker pa ima zavod svoje poslovne prostore v Primorskem Tehnološkem Parku se je na
AJPES-u registrirala poslovna enota PE Vrtojba na naslovu Mednarodni prehod 6, Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici.
Glede na to, da ima zavod GOLEA z občino Pivka sklenjeno pogodbo o izvajanju nalog
energetskega managerja, da leži občina Pivka na upravičenem območju programa SI-HR ter
da občina Pivka spada tudi v vzhodno kohezijsko regijo predlagamo ustanovitev PE Pivka s
poštnim nabiralnikom v Krpanovem domu, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.
Pri tem moramo upoštevati določbe Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE), ki v svojem 29.a
členu določa naloge, ki jih zavod GOLEA, kot lokalna energetska organizacija izvaja v
javnem interesu:
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29.a člen
(lokalne energetske organizacije)
(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona in
zakona, ki ureja učinkovito rabo energije, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi
oziroma pooblasti lokalno energetsko organizacijo.
-

(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu, so:
priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov,
naloge, povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo,
izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije.

(3) Lokalne energetske organizacije vodijo ločene računovodske evidence za
sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu iz prejšnjega odstavka.
Same statusne značilnosti in organizacijo zavodov pa ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju besedila: ZZav), ki med
drugim v 56. členu določa, da se v sodni register vpišeta zavod, ki je pravna oseba in
njegova organizacijska enota, ki ima pooblastila v pravnem prometu.
ZZav torej izrecno govori o organizacijski enoti in ne o podružnici. Tudi drugi členi ZZav, ki
urejajo organizacijo in statusna preoblikovanja zavodov, ne urejajo možnosti podružnice. Iz
20. člena ZZav izhaja, da lahko zavod ustanovi drug zavod ali podjetje. Po 51., 52. in 53.
členu ZZav se zavodi lahko združujejo v skupnosti zavodov, zbornice ali druga splošna
združenja, lahko se pripojijo, spojijo ali razdelijo, lahko se izločijo iz zavoda tudi posamezne
njihove organizacijske enote in pripojijo k drugemu zavodu, organizacijske enote zavoda se
lahko organizirajo tudi kot samostojni zavod ali kot podjetje.
Pri tem 47. člen ZZav določa, da se organizacija zavoda določi s statutom oziroma pravili
zavoda in da se v zavodu lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali
za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote. V tem
primeru je lahko skladno s 3. odstavkom 47. člena s statutom oziroma pravili zavoda
določeno, da imajo posamezne organizacijske enote pooblastila v pravnem prometu.
Organizacijske enote izvršujejo ta pooblastila v imenu in za račun zavoda.
Iz ZZav, ki je osnovna pravna podlaga, ki ureja statusna vprašanja zavodov, in na podlagi
katerega je bila tudi ustanovljena GOLEA, torej ne izhaja, da bi zavod lahko imel podružnico
(kot jih ureja Zakon o gospodarskih družbah za gospodarske družbe) in tako ustanovitev
podružnice zavoda, kot jo ureja ZGD-1, ni mogoča, lahko pa zavod oblikuje organizacijsko
enoto, ki bi delovala na določenem območju. Za to, da bi lahko izvajala pooblastila v
pravnem prometu (in bila vpisana v sodni register) pa ji je potrebno s statutom ali splošnim
aktom zavoda podati podlago za ta pooblastila.
Iz navedenega izhaja, da bi bilo potrebno v Statut zavoda GOLEA vnesti dodaten člen, ki bi
določal organizacijske oziroma poslovne enote zavoda in njihovo območje delovanja, saj bi
lahko bila na tej podlagi GOLEA tudi partner čezmejnega projekta na programu Slovenija –
Hrvaška.
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V Statutu zavoda GOriška Lokalna Energetska Agencija – G O L E A se za 18. členom doda
nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a
Zavod ima za potrebe svojega delovanja ustanovljeni naslednji teritorialni organizacijski
enoti, poimenovani poslovni enoti (PE):
- GOLEA, NOVA GORICA, PE VRTOJBA, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici,
- GOLEA, NOVA GORICA, PE PIVKA, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.
PE Vrtojba deluje na območju Goriške regije v občinah: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno,
Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Renče-Vogrsko,
Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
PE Pivka deluje na območju Primorsko – Notranjske regije v občinah: Bloke, Cerknica, Ilirska
Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna ter na območju Obalno – Kraške regije v občinah:
Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran in Sežana.
Sredstva za delovanje organizacijskih enot zagotavlja zavod.
Organizacijsko enoto vodi in organizira direktor zavoda.«.
Glede na navedeno Svetu zavoda predlagam, da sprejme predlagani sklep sprememb
Statuta zavoda GOLEA, kakor tudi čistopis Statuta.

Pripravil:
Rajko Leban
Direktor zavoda

Priloge:
- Predlog sklepa – statut – spremembe
- Čistopis Statuta 2. 9. 2021
- Statut 19.4.2012 (zadnje spremembe in dopolnitve)
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