
     

A.) 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): OTON MOZETIČ, tel. 05 335 03 54, 

e-naslov: oton.mozetic@nova-gorica.si 

 

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 08.01.2009  

 

Datum poročanja: 24.01.2011  

 

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 

 

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  

 
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 

/doseţeno v 

% 

 

Izdelava letnih poročil ter 

priprava letnih planov  
333,33 €  

  

100% Mestna občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseženo v 
100% 

 

Izdelava DIIP DOLB Nova 

Gorica na območju Pod Grčno 3.750,00 € 

100% Mestna občina Nova 

Gorica 

 

Učinek je 

posreden 

Doseženo 

90% 

Analiza ekonomske 

učinkovitosti izvedbe 

fotovoltaičnih elektrarn na 

strehah osnovnih šol MONG 

(Fran Erjavec, Kozara, Milojka 

Štrukelj) in telovadnici Partizan, 

ter priprava razpisne 

dokumentacije za izbiro 

najugodnješega ponudnika 

3.150,00 € 

 

100% Mestna občina Nova 

Gorica 

 

Učinek je 

posreden 

 
 

Doseženo v 

100% 

 

Iskanje finančnih virov za 

realizacijo ukrepov in projektov 

in animiranje investitorjev za 
333,34 € 

100% Mestna občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseženo v 

100% 

 



izvedbo investicij 

Izdelava Študije izvedljivosti 

daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso Nova Gorica. (Majske 

poljane)  

3.600,00 € 

 

100% Eco consulting 

d.o.o. 

 

Učinek je 

posreden 

 

Doseženo v 

100% 

 

DOLB Majske poljane in 

vočevod 

 850.000,00 € 
100% Eco ATMinvest 

d.o.o. 

 

Učinek je 

posreden 

 

Doseženo v 
100% 

 

 

Širitev vročevodnega omrežja 

Kidričeva - Erjavčeva 

 

109.200,00 € 
100% Mestna občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseženo v 
100% 

 

Izdelava DIIP za LB kotlovnico 

v sklopu KENOG-a 12.096,00 € 
100% Mestna občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseženo v 

100% 

 

Polnilno mesto za električna 

vozila 5.688,12 € 
100% Mestna občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseženo v 

100% 

 

Investicije v javno razsvetljavo, 

sanacija omrežja – oskrba, 

sanacija stavb, projektne 

dokumentacije 

58.347,00 € 
100% Mestna občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseženo v 
100% 

 

 

Skupaj:  1.046.497,79 €    

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. Za 

pripravo izvedbe posameznih projektov)  

 
1 Pri ukrepih za učinkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije. Pri oskrbi z energijo je 

treba navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %. Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za 
obnovljive vire energije je treba navesti oceno zmanjšanja emisij ali navesti letno porabo goriva pred 

 
ukrepom (npr. Letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr. Količina porabljenih 

sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje, na katero se ta količina nanaša). 

 

 

5. V okviru projekta Ozaveščanje in izobraţevanje 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 (navedite):  

 

- število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi, 

- število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega predstavitvenega gradiva, 

- število organiziranih srečanj za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter približno 

število udeležencev, 

- število in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili 

zaposleni vaše občine, 

- druge morebitne dejavnosti. 

 

Objavljeni prispevki v posameznih medijih in njihovi naslovi:  



- junij 2010 – Vitel tv: Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, število: 1X v 

večernem programu in 1 X ponovitev oddaje 

- junij 2010 – Vitel tv: Ekosklad – predstavitev možnosti subvencij za investicije 

občanov na področju OVE in URE (Franc Beravs – direktor Eko sklada) in povabilo 

k udeležbi na delavnice, organizirane v primorskih občinah, število: 1X v večernem 

programu in 1 X ponovitev oddaje 

- december 2010 – Vitel tv: Risanke na temo OVE in URE v poznopopoldanskem 

času, število: 4, ponovitev: 10 X 

- članek z naslovom “Sončni kolektorji, ekosubvencije in ekokrediti”, objavljen v 

lokalnih sredstvih obveščanja  

- članek z naslovom “Kupiti kotel na kurilno olje ali na lesno biomaso?”, objavljen 

v  lokalnih sredstvih obveščanja  
- članek objavljen v Primorskih novicah dne 21.07.2010 z naslovom “GOLEA 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost” 

- članek objavljen v Primorskih novicah dne 26.05.2010, št. 5, leto III, z naslovom 

“Primorska ima svojo energetsko agencijo”  

 

Pripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo: 

- učni načrt izobraževanja učencev 5.razreda na temo OVE in URE   

- razdelitev vabil občanom na delavnico za predstavitev javnega poziva za nepovratne 

finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 

energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, število: 9201 (v vsa gospodinjstva) 

 

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

udeležencev: 

- Evropski teden mobilnosti 2010, Dan brez avtomobila dne 22.09.2010, število 

udeležencev: 2.000 

- odprtje prvega polnilnega mesta za električna vozila v mestni občini v okviru 

Evropskega tedna mobilnosti in Dneva brez avtomobila v sredo, 22. Septembra 2010, 

število udeležencev: 30 

- Predavanje o alternativnih gorivih dne 22.09.2010 v veliki dvorani MONG 

(Organizatorji dogodka GOLEA, Univerza v Novi Gorici in Mestna občina Nova 

Gorica), število udeležencev: 15 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 16.06.2010 ob 20.00 v veliki 

dvorani MONG (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), število 

delavnic: 1, število udeležencev: 52 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 18.06.2010 ob 19.00 v KS 

Grgar (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), število delavnic: 1, 

število udeležencev: 17 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 21.06.2010 ob 20.00 v 

Kulturnem domu Prvačina (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), 

število delavnic: 1, število udeležencev: 22 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 29.06.2010 ob 19.00 v 

Kulturnem domu Šempas (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), 

število delavnic: 1, število udeležencev: 16 

 

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



- Evropski teden mobilnosti 2010, Dan brez avtomobila dne 22.09.2010, število 

udeležencev: 15 

- odprtje prvega polnilnega mesta za električna vozila v mestni občini v okviru 

Evropskega tedna mobilnosti in Dneva brez avtomobila v sredo, 22. Septembra 2010, 

število udeležencev: 3 

- Predavanje o alternativnih gorivih dne 22.09.2010 v veliki dvorani MONG 

(Organizatorji dogodka GOLEA, Univerza v Novi Gorici in Mestna občina Nova 

Gorica), število udeležencev: 1 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 16.06.2010 ob 20.00 v veliki 

dvorani MONG (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), število 

udeležencev: 2 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 18.06.2010 ob 19.00 v KS 

Grgar (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG, število udeležencev: 1 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 21.06.2010 ob 20.00 v 

Kulturnem domu Prvačina (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), 

število udeležencev: 1 

- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 29.06.2010 ob 19.00 v 

Kulturnem domu Šempas (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino MONG), 

število udeležencev: 1 

- konferenca dne 08.10.2010 na gradu Dobrovo v Goriških Brdih ob 09:15 “Obnovljivi 

viri energije na čezmejnem območju Italija – Slovenija projekti v skupnem interesu, 

število udeležencev: 2  

- Delavnica “Javna razsvetljava in energetski management”, dne 17.12.2010 ob 9:00 v 

veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, število udeležencev: 3 

 

Druge morebitne dejavnosti: 

- INFO informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 8 

- Dogovori za sodelovanje pri projektu ALTERENERGY – vpeljava energetskega 

knjigovodstva (sodelovanje občine v vlogi koristnika) 

 

 

 

 

 

B.) PLAN AKTIVNOSTI  PO AKCIJSKEM NAČRTU LOKALNEGA      

ENERGETSKEGA KONCEPTA ZA LETO 2011 

 
6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:  

 
Predvidena dejavnost Predvidena 

investicijska vrednost 

oziroma strošek 

dejavnosti v EUR 

(neto vrednosti) 

Predvidena 

struktura 

financiranja 

dejavnosti glede na 

vir financiranja 

Učinek 

dejavnost

i
1
 



1.) IZDELAVA LETNIH POROČIL TER 

PRIPRAVA LETNIH PLANOV 

 

1.a)  Izdelava poročila o izvedenih 

aktivnostih iz LEK v letu 2010 ter plan 

aktivnosti za leto 2011 za občinski 

svet. 

 

1.b)  Izdelava letnega poročila o doseženih 

rezultatih ter učinkih posameznih 

projektov za Ministrstvo za 

gospodarstvo (zahtevano po 20. In 21. 

Členu Pravilnika o metodologiji in 

obveznih vsebinah lokalnih 

energetskih konceptov (Ur. L. RS, št. 

74/2009)). 

 

333,33 € 

(skupaj 1a + 1b) 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

2.) PROJEKT INFORMIRANJA IN 

OSVEŠČANJA OBČANOV  
 

2.a) INFO – informativni list z aktualnimi 

temami na področju energetike, ki ga 

vsak mesec prejmejo zaposleni na 

občinski upravi, ki delujejo na 

področju energetke. 

2.b)  Članek na temo obnovljivih virov in 

učinkovite rabe energije namenjen 
občanom. 

 

2.c)  Članek na temo razpisov za subvencije 

v investicije energetske učinkovitosti 

občanov na Eko skladu namenjen 

občanom. 

2.d)  Priprava brošur z informacijami o 

razpisu in delavnici glede razpisov Eko 

sklada za občane (brez tiska in 

stroškov pošte).  

2.e)   Izvedba delavnice glede razpisov Eko 

sklada za subvencije v investicije 

energetske učinkovitosti stavb 

občanov. Razpis je predviden v marcu 
2011. 

 

750,00 € 

(Skupaj 2a + 2b + 2c + 

2d + 2e) 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 



3.) PROJEKT IZOBRAŢEVANJA 

OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 

 

3.a)  Izvedba delavnice v petih razredih OŠ 

na temo URE – učinkovite rabe 

energije in OVE – obnovljivih virov 

energije (delo v skupinah, skupaj tri 

šolske ure na razred). 

 

4.200,00 € 
100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

4.) PRIPRAVA PROJEKTNIH NALOG ZA 

IZVEDBO PROJEKTOV 

 

 

4.a)       Izdelava DIIP DOLB Nova Gorica na 

območju Pod Grčno 

 

4.b) Priprava razpisne dokumentacije za 

skupno prijavo na razpis sanacije javne 

razsvetljave (brez prilog kot je popis, 

DIIP..) in izdelava načrta javne 

razsvetljave po prvem odstavku 21. 

Člena Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja. 

 

4.c.)       Izdelava DIIP za sanacijo JR 

 

4.d.)       Izdelava DIIP za LB kotl. KENOG           

 

 

 

416,67 € 

(preostalih 10%) 

 

 

2.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 € 

 

 

           1.344,00 € 

      ( preostalih 10%) 

 

 

 

100% Mestna 

občina Nova Gorica  

 

 

50% Mestna občina 

Nova Gorica 

50% Ministrstvo za 

gospodarstvo 

 

 

50% Mestna občina 

Nova Gorica 

50% Ministrstvo za 

gospodarstvo 

 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

 
 

 

 

Učinek je 

posreden 

    

 

 

 

Učinek je 

posreden 

 

 
Učinek je 

posreden 

5.) ISKANJE FINANČNIH VIROV ZA 

REALIZACIJO UKREPOV 
 

5.a)      Projekt OVE v primorskih občinah 

            znotraj t.i. švicarskega prispevka za OŠ 

            Solkan (POŠ  Trnovo, POŠ Grgar, POŠ 

            Čepovan) 

            - izdelava DIIP s svojstvom 

               investicijskega programa 

            - strokovni nadzor nad gradnjo 

            - zasnova požarne nevarnosti – elaborat 

            - koordinator za varstvo pri delu 

            - priprava strokovnih podlag za javni 

               razpis ter priprava, izvedba in vodenje 

               razpisnega postopka skladno z ZJN-2 

            - inženiring – koordinacija projekta med 

              vsemi udeleženimi subjekti, izvedba 

              izborov izvajalcev posameznih 

              aktivnosti na projektu, priprava 

              zahtevkov za sofinanciranje 

 

5.b)  Ogled primera dobre prakse in 

animacija potencialnih investitorjev za 

 

 

 

 

 

 

 

9.000,00 € 

 

3.962,16 € 

1.200,00 € 

2.351,47 €   

12.900,00 €  

 

 

 

5.502,99 € 

 

(skupaj 5a=34.916,62 

€) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

60% SVREZ 

40% Mestna občina 

Nova Gorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

 

 

 

 

 

 

Učinek je 

posreden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učinek je 

posreden 



izvedbo investicije. 

 

5.c)  Udeležba predstavnikov občine na 

dveh konferencah GOLEA na temo 

OVE in URE 

 

750,00 € 

(skupaj 5b + 5c) 

 

 

6.) IZDELAVA ENERGETSKIH 

PREGLEDOV V OSNOVNIH ŠOLAH IN 

VRTCIH  IN UVAJANJE 

ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA 1. 

DEL  

(Osnovne šole: OŠ Čepovan, OŠ Frana Erjavca 

Nova Gorica, OŠ Solkan –matična šola, OŠ 

Solkan – POŠ Grgar, OŠ Solkan – POŠ 

Trnovo, OŠ Dornberk – POŠ Prvačina,). 

 

6.a) Izdelava energetskih pregledov in 

izdelava energetskih izkaznic javnih 

stavb, vnos podatkov v energetsko 

knjigovodstvo. 

 

6.b) Vpeljava energetskega knjigovodstva v 

javne stavbe. Instalacija programa in 

uvajanje, obdelava podatkov in 

priprava poročil. 

 

16.000,00 € 

(skupaj 6a + 6b) 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

7.) IZDELAVA ENERGETSKIH 

PREGLEDOV V OSNOVNIH ŠOLAH IN 

VRTCIH  IN UVAJANJE 

ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA 2. 

DEL 

(Vrtci: VVZ Prvačina, Vrtec Nova 

Gorica – vse note (Najdihojca, Mojca, 

Centralni vrtec, Kekec, Kurirček, Julka 

Pavletič, Čriček) 

 

7.a) Izdelava energetskih pregledov in 

izdelava energetskih izkaznic javnih 

stavb, vnos podatkov v energetsko 

knjigovodstvo. 

 

7.b) Vpeljava energetskega knjigovodstva v 

javne stavbe. Instalacija programa in 

uvajanje, obdelava podatkov in 

priprava poročil. 

 

 

16.000,00 € 

(skupaj 6a + 6b) 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

8.) OSTALO ENERGETSKO 

SVETOVANJE 
2.000,00 € 

100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

9.) INVESTICIJE (GRADBENA IN 

INSTALACIJSKA DELA TER 

PROJEKTIRANJE) ZA KOTLOVNICE 

220.119,75 € 

(50.660,93 € Trnovo) 

(84.262,88 € Grgar) 

60% SVREZ 

40% občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 



NA LESNO BIOMASO V POŠ TRNOVO, 

POŠ GRGAR IN POŠ ČEPOVAN 

 

(85.195,94 € Čepovan) 

10.) DOLB MAJSKE POLJANE - ŠIRITEV 

  

 

 

 

 

950.000,00 € 
100% Eco 

ATMinvest d.o.o. 

Učinek je 

posreden 

 

11.) ŠIRITEV VRČEVODNEGA 

OMREŢJA 

 

 

 

 

280.000,00 € 
100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

 

12.) INVEST. VZDRŢ. SANACIJA 

TOPLOVODNEGA OMREŢJA 

 

 

150.000,00 € 
100% Mestna 

občina Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

 

13.) INVESTICIJE V JAVNO 

RAZSVETLJAVO, SANACIJA OMREŢJA 

– OSKRBA, SANACIJA STAVB, 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

110.000,00 € 

 

50% Mestna občina 

Nova Gorica 

50 % Ministrstvo za  

gospodarstvo 

 

Učinek je 

posreden 

 

SKUPAJ:       1.828.746, 83 €   
 

 (Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 

pripravo izvedbe posameznih projektov)  

Priloge: 

 

- akcijski načrt iz lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju) 

- izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema 

izvajanje lokalnega energetskega koncepta 

- druge morebitne priloge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


