
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH (9., 10. IN 11. 
ALINEJA 3. ČLENA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IN OBVEZNIH VSEBINAH 
LOKALNIH ENERGETSKIH KONCEPTOV, Ur. List RS št.74/2009) 
 
Samoupravna lokalna skupnost: MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
 
Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): MATEJ ŽIVEC, tel. 05/335 0 135, e-
naslov: matej.zivec@nova-gorica.si 
 
Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 08.01.2009  

 
Datum poročanja: 31.01.2013 

 
1. Mestna občina Nova Gorica IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca.  
2. Mestna občina Nova Gorica JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo.  
3. Če JE, v katero: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica 

 
4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za:  
− učinkovito rabo energije,  
− uporabo obnovljivih virov energije ter  
− izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo  
 

I.  OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA  ZA DELA ENERGETSKEGA MENAGEMENTA 

Izvedena dejavnost Investicijska 
vrednost oz. 
strošek 
dejavnosti v 
EUR (neto 
vrednosti) 

Struktura 
financiranja 
izvedene 
dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

Učinek 
dejavnosti
1
 

Planirano 
v LEK 
/doseženo 
v % 
 

I/1.) Izdelava letnih poročil ter priprava letnih 
planov:  
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz 
LEK v letu 2011 ter plan aktivnosti za leto 
2012 za občinski svet (Skladno z 21. členom 
Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(Ur. List RS, št. 74/2009)). 

666,67 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

I/2.) Projekt informiranja in osveščanja 
občanov: 
- Informativni listi (vsaj 1x mesečno) z 
aktualnimi temami na področju energetike za 
zaposlene na občinski upravi 
- Članek na temo razpisov za subvencije in 
investicije energetske učinkovitosti občanov 
na Eko skladu 
- Brošure z informacijami o aktualnih 
razpisih in delavnici na temo Ekospodbude 
ekokrediti ter druge možnosti pridobitve 
 nepovratnih sredstev za ukrepe URE in 
OVE 
- Izvedba delavnic (Branik, Nova Gorica in 
Šempas) z naslovom Ekospodbude 
ekokrediti za subvencije v investicije 
energetske učinkovitosti stavb občanov ter 
druge možnosti pridobitve nepovratnih 

2.600,00 € 

50 % Mestna 
občina Nova 

Gorica 
 

50 % Petrol 
(razpis 

PETROLURE/
J/2012/01) 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 



sredstev za ukrepe URE in OVE 
- Drugo informiranje. 

I/3.) Projekt izobraževanja osnovnošolskih 
otrok (Izobraževanje učiteljev vključno s 
prejemom didaktičnega gradiva in modelov 
za izvajanje vaj. Udeležene šole/vrtci: OŠ 
FRAN ERJAVEC,  
OŠ SOLKAN/ vrtec,  
OŠ DORNBERK/Vrtec,  
OŠ BRANIK/vrtec) 

5.833,33 € 

68 % Mestna 
občina Nova 

Gorica 
 

32 % 
nepovratna 

sredstva 
PETROLURE 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

I/4.) Projekt informiranja in izobraževanja 
javnih uslužbencev (dve delavnici na temo 
energetike za javne uslužbence)* 

250,00  € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica  

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

I/5.) Priprava projektnih nalog za izvedbo 
projektov (priprava izhodišč za ESCO) 
(aktivnost ni bila izvedena v letu 2012 – 
prerazporeditev sredstev) 

/ € 
/% Mestna 

občina Nova 
Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

I/6a.) Iskanje finančnih virov za realizacijo 
ukrepov (Priprava projektne in investicijske 
dokumentacije ter vloge za pridobitev 
namenskih nepovratnih sredstev za sanacijo 
strehe VRTEC KEKEC in VRTEC 
DORNBERK v okviru razpisa Petrol URE) 
(neuspešno kandidiranje) 

900,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

/ 

I/6b.) Iskanje finančnih virov za realizacijo 
ukrepov (Priprava projektne in investicijske 
dokumentacije ter vloge za pridobitev 
namenskih nepovratnih sredstev za sanacijo 
notranje razsvetljave OŠ M. ŠTRUKELJ in 
OŠ ŠEMPAS v okviru razpisa Petrol URE) 
(neuspešno kandidiranje) 

900,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

/ 

I/7.) Svetovanje na področju energetskega 
načrtovanja (Priprava Odloka o izvajanju 
izbirne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini 
Nova Gorica) 

1.250,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

I/8.) Uvajanje energetskega knjigovodstva 
oz. ciljnega spremljanja rabe energije (v 
nadaljevanju CSRE) 
- OŠ Milojke Štrukelj in POŠ Ledine 
- OŠ Frana Erjavca 
- OŠ Solkan z podružnicama Grgar in 
Trnovo 
- OŠ Branik 
- OŠ Kozara  
- OŠ Čepovan 
- OŠ Dornberk z VVZ Dornberk, POŠ 
Prvačina in VVZ Prvačina 
- OŠ Šempas, VVZ Šempas 
- VVZ Nova Gorica (enote: Ciciban, 
Centralni, Mojca, Kurirček, Najdihojca, 
Kekec) 
- Glasbena šola Nova Gorica 
- Ljudska univerza Nova Gorica 

2.400,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Prihranki: 
do 10 % 
oz. 322 
MWh 

energije 
oz. do 

32.000,00 
EUR 

zmanjšanja 
stroškov za 
energente 

(konkretni 
podatki  
bodo na 
razpolago 
v letu 
2013). 

Doseženo 
v 100% 

I/13.) Priprava predloga razpisa za oddajo 
služnosti strehe OŠ Frana Erjavca 1.025,00 € 

100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in je financirana iz finančnih virov GOLEA ter 
ostalih EU/SLO projektov v katere je vključen ta zavod. 
 



 

II. OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA ZA DRUGA DELA 

Izvedena dejavnost Investicijska 
vrednost oz. 
strošek 
dejavnosti v 
EUR (neto 
vrednosti) 

Struktura 
financiranja 
izvedene 
dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

Učinek 
dejavnosti
1
 

Planirano 
v LEK 
/doseženo 
v % 
 

II/1.)Izdelava energetskih pregledov v 
osnovnih šolah (OŠ Kozara, OŠ Solkan in 
POŠ Trnovo) in  
       Izdelava energetskih pregledov v vrtcih 
(Centralni vrtec in Vrtec Mojca) 
       Izdelava energetskega pregleda 
Občinske stavbe 

17.786,00 € 

51% Mestna 
občina Nova 

Gorica 
 

49% 
Nepovratna 

sredstva 
PETROLURE 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

II/2.) Izdelava projektne dokumentacije – 
razširitev mestne kotlovnice na biomaso 1.344,00 € 

100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

II/3.) Izdelava projektne dokumentacije - 
javna razsvetljava za potrebe podelitve 
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske 
službe javne razsvetljave in izdelava PZI 
dokumentacije za območje mesta 

12.518,40 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

II/4.) Izdelava investicijske dokumentacije - 
javna razsvetljava za potrebe podelitve 
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske 
službe javne razsvetljave 

7.181,60 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

II /5.) Priprava odloka in razpisne 
dokumentacije za potrebe podelitve 
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske 
službe javne razsvetljave  

1.000,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

II /6.) Investicijska dokumentacija (DIIP) za 
prenovo kotlovnic v OŠ Čepovan, Grgar in 
Trnovo 

9.950,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

II /7.) Priprava:  
-projektne in  
-investicijske dokumentacije ter 
-vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za 
celovito sanacijo Centralnega vrtca in Vrtca 
Mojca v okviru Javnega razpisa za 
sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti 
(4301-1/2012) 

10.660,00 € 

Dokumentacija 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 
. 

100% 
Mestna 
občina 
Nova 

Gorica . 

Doseženo 
v 100% 

II /7.) Priprava projektne dokumentacije za 
sanacijo strehe VRTEC KEKEC in VRTEC 
DORNBERK  6.033,33 € 

 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 
 

100% 
Mestna 
občina 
Nova 

Gorica 

Doseženo 
v 100% 

II /7.) Priprava projektne dokumentacije za 
sanacijo notranje razsvetljave OŠ M. 
ŠTRUKELJ in OŠ ŠEMPAS  
 

5.700,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica. 

100% 
Mestna 
občina 
Nova 

Gorica 

Doseženo 
v 100% 

 



 

III. OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA ZA INVESTICIJE 

Izvedena dejavnost Investicijska 
vrednost oz. strošek 
dejavnosti v EUR 
(neto vrednosti) 

Struktura 
financiranja 
izvedene dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

Učinek 
dejavnosti

1
 

Planirano 
v LEK 
/doseženo 
v % 
 

III /1.) INVESTICIJE 
toplovodi 

11.369,80 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Redno in 
investicijsko 

vzdrževanje - 
učinek je 
posreden 

oziroma težko 
merljiv 

Doseženo 
v 100% 

III/2.) INVESTICIJE 
toplotne postaje 

27.986,46 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Redno in 
investicijsko 

vzdrževanje - 
učinek je 
posreden 

oziroma težko 
merljiv 

Doseženo 
v 100% 

III/4.) INVESTICIJE strop 
(OŠ Branik; in Šempas)  

13.666,00 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Ocenjujemo da 
se bo  

zmanjšala raba 
za ogrevanje 

energije zaradi 
izvedbe ukrepa 
do 3.000 kWh 

na leto 

Doseženo 
v 100% 

III/5.) INVESTICIJE 
okna, vrata (OŠ M. 
Štrukelj, Čepovan, 
Grgar, Prvačina) 

37.835,83 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Ocenjujemo da 
se bo  

zmanjšala raba 
za ogrevanje 

energije zaradi 
izvedbe ukrepa 
do 25.300 kWh 

na leto 

Doseženo 
v 100% 

III/6.) INVESTICIJE ovoj 
(OŠ Grgar) 

9.392,5 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 
posreden 

oziroma težko 
merljiv 

Doseženo 
v 100% 

III/7.) INVESTICIJE v 
sanacijo javne 
razsvetljave 

8.333,33 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Redno in 
investicijsko 

vzdrževanje - 
učinek je 
posreden 

oziroma težko 
merljiv 

Doseženo 
v 100% 

 
 



5. V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v 
Mestni občini Nova Gorica na temo učinkovita raba energije in uporaba 
obnovljivih virov smo v preteklem letu izvedli te dejavnosti: 

 
Objavljeni prispevki v posameznih medijih in njihovi naslovi:  

- članek z naslovom „Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda GOLEA”, 
objavljen na www.slomedia.it/, dne 25.1.2012, 

- članek z naslovom „Rajko Leban, GOLEA: Na prihranek energije moramo gledati 
kot na prihodek”, objavljen na www.energetika.net/, dne 29.2.2012, 

- članek z naslovom „ Primorske občine se zavedajo pomena lokalne energetske 
agencije”, objavljen na www.energetika.net/, dne 24.1.2012, 

- in drugi. 
 
Pripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo: 

- razdelitev vabil občanom na tri delavnice z naslovom Ekospodbude ekokrediti ter 
druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, število: 
9126 (v vsa gospodinjstva) 

- Priprava vsebine članka za brošuro za osveščanje stanovalcev v 
večstanovanjskih objektih MONG z naslovom: „Kaj je potrebno narediti, da vam 
denar ne bo uhajal skozi ovoj stavbe?” 

 
Organizirana srečanja za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter približno število 
udeležencev: 
 

- Delavnice za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, (organizacija GOLEA v 
sodelovanju z MONG: Branik - 31.05.2012, Nova Gorica – 28.5.2012 in Šempas 
- 30.05.2012), število delavnic: 3, število udeležencev: 48 

- Delavnica za predstavnike občin, ravnatelje, računovodje in hišnike posameznih 
zavodov z naslov: ”Delavnica o ciljnem spremljanju rabe energije”. Slednja je 
potekala v občinski stavbi dne 8.11.2012. Cilj te delavnice je bil predstavitev 
osnovnih smernic za učinkovito rabo energije v javnih stavbah ter predstavitev 
koncepta ciljnega spremljanja rabe energije. Število delavnic: 1, število 
udeležencev: 28. 

 
Delavnice in druga srečanja na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine: 

- Delavnice za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, (organizacija GOLEA v 
sodelovanju z MONG: Branik - 31.05.2012, Nova Gorica – 28.5.2012 in Šempas 
- 30.05.2012), število delavnic: 3, število udeležencev zaposleni občine: 6 

- Delavnica za predstavnike občin, ravnatelje, računovodje in hišnike posameznih 
zavodov z naslov: ”Delavnica o ciljnem spremljanju rabe energije”. Slednja je 
potekala v občinski stavbi dne 8.11.2012. Cilj te delavnice je bil predstavitev 
osnovnih smernic za učinkovito rabo energije v javnih stavbah ter predstavitev 
koncepta ciljnega spremljanja rabe energije. Število delavnic: 1, število 
udeležencev: 28. 

- Delavnica Možnosti financiranja ukrepov OVE IN URE, 20.9.2012 na Primorskem 
tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 1, število 
udeležencev zaposleni občine: 1 



- Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda Golea 17.1.2012 na Primorskem 
tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 1, število 
udeležencev zaposleni občine: 2 

 
Druge morebitne dejavnosti: 

- INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, 
število: 24, 

- Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),  
- Dogovori za izvedbo prenove javne razsvetljave, 
- Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov,  
- Aktivnosti v okviru članstva EZTS – GO. 


