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1 UVODNO POJASNILO 

 
Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave ter posledično zmanjšanje rabe 
energije, stroškov ter emisij CO2.  
 
Javna razsvetljava je dobrina brez katere si življenja v današnjem času skoraj ne predstavljamo. 
V današnjem času, ko vedno bolj potrebujemo občutek varnosti, nam javna razsvetljava 
pomaga zagotavljati povečano varnost v prometu in splošni varnosti pešcev ter infrastrukture 
pred morebitnimi vandali. Hkrati pa ne smemo zanemariti tudi negativnega vpliva, ki ga lahko 
povzroči nepravilno izvedena javna razsvetljava (povečana raba energije ter svetlobno 
onesnaževanje). 
 
Rast inštalirane moči zaradi energetsko neučinkovite razsvetljave in povečevanja obsega javne 
razsvetljave se odraža v povečanju rabe energije in večjih stroškov. Poleg večje porabe 
električne energije predstavlja dodatno težavo tudi konstanta rast cen električne energije. Prav 
tako neučinkovita in zastarela javna razsvetljava, ki povzroča svetlobno onesnaževanje okolja, 
ogroža tudi določene živalske vrste (predvsem žuželke, ptice in netopirje), saj moti njihov 
življenjski ritem. 
 
Občina ima izdelano Strategijo razvoja javne razsvetljave (Inpen, 2009). Slednja, kot krovni 
dokument za planiranje razvoja javne razsvetljave, vsebuje:  

 pregled obstoječega stanja vključno s popisom svetilk,  

 statistične kazalce,  

 predvidene rešitve,  

 seznam svetilk,  

 oceno investicije,  

 predlagan časovni plan rekonstrukcije.  
 
Prav tako ima občina izdelan digitalni kataster, ki je bil posodobljen v novembru 2012. 
 
Mestna občina Nova Gorica bo s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na 
javnem razpisu »javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne 
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije  
 
V sklopu energetske sanacije javne razsvetljave je predvidena zamenjava ali predelava 3.248 
energetsko neučinkovitih ter neustreznih1 svetilk. 
 

                                                
1 Za neustrezne svetilke se smatrajo svetilke, ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1 OBSTOJEČE STANJE 
 

SVETILKE 
Število svetilk, ki so v skladu z Uredbo2: 925 
Število svetilk, ki niso v skladu z Uredbo: 3.248 
Skupno število svetilk 4.173 
Skupna moč svetilk 638,9 kW 
 
Svetilke, ki niso v skladu z uredbo so v večji meri tehnološko zastarele in posledično tudi 
energetsko potratne. 
 
Po podatkih podjetja Elektro Primorska d.d. je bilo v MO Nova Gorica za celotno javno 
razsvetljavo v letu 2011 porabljenih 2.847 MWh. V naslednji tabeli pa je prikazana poraba in 
strošek električne energije za pretekla tri leta (vir: računi podjetja Elektro Primorska). Strošek 
zajema ceno za energijo po ET, omrežnino, trošarino, prispevke in DDV. Tabela prikazuje 
celotno porabo na odjemnih mestih JR vključno s porabo svetilk za razsvetljevanje fasad, 
spomenikov, semaforjev, športnih igrišč, novoletna razsvetljava itd. 
 

 2009 2010 2011 Izračunana 
poraba 

Poraba električne energije (kWh)  2.983.542  2.818.038  2.847.426  2.550.828 

Strošek električne energije (€)  503.800,62 387.246,26 405.852,19  
 
Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca je 79,73 kWh/prebivalca, 
kar presega mejno vrednost Uredbe, ki je 44,5 kWh/prebivalca. 
 

2.2 CILJI INVESTICIJE 
 

2.2.1 Splošni cilji 

 Prispevati k zmanjšanju emisij CO2 ter posledično prispevati k čistejšemu okolju, 
 zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja ter posledično zmanjševanje negativnih 

vplivov na živalske vrste in ljudi. 
 
Javna razsvetljava se je v občini gradila desetletja. V tem obdobju je tehnologija svetilk zelo 
napredovala in današnji čas lahko sodobne svetilke rabijo le nekaj 10% energije za isti svetlobni 
učinek, kot pa potrebujejo tehnološko zastarele svetilke. 
 
Slovenija je, kot ostale Evropske države, pristopila k boju proti podnebnim spremembam. 
Energetska učinkovitost je ena izmed temeljnih usmeritev pri boju proti podnebnim 

                                                
2 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
3
 Upoštevana je tudi poraba električne energije ulične in cestne razsvetljave. 



IP: Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica 

6 

spremembam, zato tudi vrsta resolucij, strategij ter ostalih dokumentov, ki jih je Slovenija 
sprejela, spodbuja energetsko učinkovitost in temeljito energetsko sanacijo. 
 
Slovenija je, ena izmed redkih Evropskih držav, ki je resneje pristopila k reševanju problematike 
svetlobnega onesnaževanja okolja. Zadala si je ambiciozne cilje, da bo do leta 2016 vsa 
razsvetljava skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja oz. ne bo 
povzročala osvetljevanja nad vodoravnico. Z omejevanjem oz. preprečevanjem svetlobnega 
onesnaževanja pozitivno vplivamo na zmanjšanje zmanjševanje negativnih vplivov na živalske 
vrste in ljudi. 
 

2.2.2 Specifični cilji 

 Zmanjšanje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave v Mestni občini 
Nova Gorica, 

 zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov za javno razsvetljavo, 
 zmanjšanje emisij CO2, 

 uskladitev svetilk javne razsvetljave z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja, 

 uskladitev razsvetljave v skladu s svetlobnotehničnimi zahtevami. 
 

2.3 OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE 
 

2.3.1 Varianta brez investicije 

 
Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, kar pa ni v skladu z zahtevami 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki ne dovoljuje takšnih svetilk, ki so 
trenutno nameščene v občini. Poleg neskladnosti z zakonodajo so svetilke energetsko potratne 
in imajo ob istem efektu osvetljevanja večjo porabo električne energije, kar ne predstavlja le 
stroškovno neučinkovitost temveč tudi povečane emisije CO2. 
 
V primeru te variante ni nobene koristi, saj niso uresničeni cilji investicije. Dolgoročno 
predstavlja varianta brez investicije povečanje, tako porabe električne energije, kot tudi 
povečanje stroškov za obratovanje in vzdrževanje javne razsvetljave. 
 

2.3.2 Varianta z investicijo 

 
Varianta z investicijo predvideva sanacijo energetsko neučinkovitih svetilk in svetilk ki niso v 
skladu z uredbo, ki bo pozitivno vplivala na več dejavnikov: 

 zmanjšanje porabe električne energije, 

 zmanjšanje emisij CO2, 

 zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja 

 zmanjšanje obratovalnih stroškov, 

 zmanjšanje vzdrževalnih stroškov. 
 



IP: Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica 

7 

Z izvedbo te variante bomo pridobili energetsko varčno razsvetljavo v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. S tem pa realizacija te variante tudi prispeva k 
doseganju ciljev in usmeritev občine, države in EU na področju energetike ter varovanja okolja. 
 

2.3.3 Primerjava variant 

 

Opis 
Vrednost 
naložbe z 
DDV (€) 

Zmanjšanje 
porabe 
energije 
(MWh) 

Zmanjšanje 
emisij (t 

CO2) 

Zmanjšanje 
stroškov 

(€) 

Zagotovljeni 
pogoji URE4 
in Uredbe 

Varianta brez investicije 0 0 0 0 NE 
Varianta z investicijo 1.135.967,34 1.042 573 125.048 DA 

 
Glede na izračunano porabo električne energije za ulično in cestno razsvetljavo5, se bo poraba 
na letni ravni zmanjšala za 40,8%.  
 
Ob upoštevanju usmeritev in prispevka investicije k doseganju ciljev je investicija nujno 
potrebna in sprejemljiva za izvedbo. 
 

2.4 PRIKAZ VREDNOSTI INVESTICIJE 
 
Vrednost investicije je prikazana po stalnih in tekočih cenah. 
 

Št. Aktivnosti operacije  Razsvetljava DDV Skupaj z DDV Odstotek 

1   Zamenjava svetilk, stekel 428.877,36   85.775,47   514.652,83   45,3% 

2   Zamenjava sijalk 42.502,59   8.500,52   51.003,11   4,5% 

3   Posodobitev stebrov (podaljšanje, postavitev) 46.865,00   9.373,00   56.238,00   5,0% 

4   Zamenjava priključnice 118.142,00   23.628,40   141.770,40   12,5% 

5   Vodniki (priključnica - steber) 31.090,00   6.218,00   37.308,00   3,3% 

6   Montaža svetilk, stekel 186.682,50   37.336,50   224.019,00   19,7% 

7   Demontaža svetilk 25.984,00   5.196,80   31.180,80   2,7% 

8   Odvoz svetilk 6.496,00   1.299,20   7.795,20   0,7% 

9   Projektna dokumentacija, nadzor, obveščanje in informiranje 60.000,00   12.000,00   72.000,00   6,3% 

SKUPAJ 946.639,45   189.327,89   1.135.967,34   100,0% 

Opomba: V vrednosti ni zajeta investicija v rekonstrukcijo prižigališč in morebitne novogradnje. 
 

 
Upravičeni stroški v skladu z razpisom UJR1 

 Št. Aktivnosti operacije  Razsvetljava 

1   Svetilke, stekla 428.877,36   

2   Sijalke 42.502,59   

3   Posodobitev stebrov (podaljšanje, postavitev) 46.865,00   

                                                
4
 Učinkovita raba energije 

5 Poraba električne energije za razsvetljevanje fasad, spomenikov, semaforjev, športnih igrišč, novoletna 

razsvetljava ni bila upoštevana, ker v večji meri ni predmet menjav. 
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5   Vodniki (priključnica - steber) 31.090,00   

6   Montaža  186.682,50   

9   Projektna dokumentacija, nadzor, obveščanje in informiranje 60.000,00   

SKUPAJ 796.017,45   

 
 

 
Neupravičeni stroški v skladu z razpisom UJR1 

 Št. Aktivnosti operacije  Razsvetljava 

4   Zamenjava priključnice 118.142,00   

7   Demontaža svetilk 25.984,00   

8   Odvoz svetilk 6.496,00   

  DDV 189.327,89   

SKUPAJ 339.949,89   

 

2.5 FINANČNA KONSTRUKCIJA 
 

   Viri financiranja operacije 
2013 

Odstotek 
Vrednost v (€) 

Proračun RS 

1 PP 9624 – Trajnostna energija – 07 – 13 (15%) 48.077,51 4,2% 

2 PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU (85%) 272.439,20 24,0% 

Drugi viri 

3 Mestna občina Nova Gorica 815.450,64 71,8% 

  Skupaj 1.135.967,34 100% 

  Delež  proračun RS na skupne stroške 28,2%   

  Delež  proračun RS na upravičene stroške 39,3%   

Opomba: Viri Mestne občine Nova Gorica se lahko pridobijo iz koncesijske dajatve 
potencialnega koncesionarja. 
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2.6 PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE 
 
Izhodišča: 

 Vse vrednosti upoštevajo DDV. 
 Doba projekta: 20 let. 
 Upoštevana so nepovratna sredstva s strani RS. 
 Upoštevani so letni odhodki za vzdrževanje v začetni višini 24.000 € (upoštevana je letna 

rast cen v celotni ekonomski dobi). 
 Upoštevani so letni prihodki v obliki prihranka električne energije v začetni višini  

125.048 € (upoštevana je letna rast cen v celotni ekonomski dobi). 
 Diskontna stopnja je 7%. 

 

2.6.1 Varianta 1: Lastna izvedba investicije z upoštevanjem nepovratnih sredstev. 

 
Varianta 1 predvideva, da bo MONG sama zagotovila sredstva, poleg nepovratnih sredstev, za 
sanacijo javne razsvetljave. S tem bo v celoti prevzela tveganja uspešnosti izvedbe investicije , 
tveganje zagotovitve predvidenega prihranka energije in stroškov ter tveganja morebitnih 
zakonskih sprememb ali drugih nepredvidljivih situacij, ki bi lahko vplivale na povečanje 
stroškov v ekonomski dobi. 
 

Št. Leto 
Celotni 

investicijski 
stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Celotni 
poslovni 
prihodki 

Neto 
denarni tok 

- 
kumulativno 

NSV ISD 

0 2013 1.135.967 1.135.967 320.517 -815.451 -762.103   

1 2014   24.000 131.048 -708.403 -668.604 -86,9% 

2 2015   24.240 132.358 -600.284 -580.347 -56,4% 

3 2016   24.482 133.682 -491.084 -497.039 -34,9% 

4 2017   24.727 135.019 -380.793 -418.402 -21,1% 

5 2018   24.974 136.369 -269.398 -344.175 -12,0% 

6 2019   25.224 137.733 -156.890 -274.111 -5,7% 

7 2020   25.476 139.110 -43.256 -207.975 -1,3% 

8 2021   25.731 140.501 71.514 -145.548 1,9% 

9 2022   25.989 141.906 187.431 -86.621 4,3% 

10 2023   26.248 143.325 304.508 -30.999 6,1% 

11 2024   26.511 144.759 422.756 21.505 7,6% 

12 2025   26.776 146.206 542.186 71.064 8,7% 

13 2026   27.044 147.668 662.810 117.844 9,6% 

14 2027   27.314 149.145 784.641 162.001 10,3% 

15 2028   27.587 150.636 907.690 203.682 10,9% 

16 2029   27.863 152.143 1.031.969 243.026 11,4% 

17 2030   28.142 153.664 1.157.491 280.163 11,8% 

18 2031   28.423 155.201 1.284.269 315.218 12,1% 

19 2032   28.708 156.753 1.412.314 348.308 12,4% 

20 2033   28.995 158.320 1.541.640 379.541 12,6% 
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Finančni kazalniki 

Vrednost operacije tekoče cene z DDV € 535.061 

Referenčno obdobje Let 20 

Diskontna stopnja % 7 

Neto sedanja vrednost operacije € 379.541 

Interna stopnja donosnosti projekta  % 12,6 

Ostanek vrednosti projekta z DDV € 0 
 

2.6.2 Varianta 2: izvedba investicije s strani koncesionarja z upoštevanjem nepovratnih 
sredstev. 

 
Varianta 2 predvideva, da MONG ne zagotavlja sredstev za obnovo, temveč samo prerazporedi 
prihranjena denarna sredstva za nakup električne energije (pri sanaciji razsvetljave se bo 
zmanjšala poraba električne energije, kar se bo odražalo v manjšem strošku za električno 
energijo), za letno plačilo koncesionarju. Prav tako prihranjen del sredstev za vzdrževanje 
nameni za letno plačilo koncesionarju. S tem bo občina prenesla tveganja uspešnosti izvedbe 
investicije, tveganje zagotovitve predvidenega prihranka energije in stroškov, ter tveganja 
morebitnih zakonskih sprememb ali drugih nepredvidljivih situacij, ki bi lahko vplivale na 
povečanje stroškov v ekonomski dobi, na koncesionarja. 
 
Izhodišča: 

 Občina ne zagotavlja nobenih sredstev za energetsko sanacijo obstoječih svetilk. 
 Občina bo soudeležena pri prihranku električne energije v višini 10% oz. 12.505 €. 
 Občina bo prihranila 15.000 € na leto pri vzdrževanju. 

 

Št. Leto 
Celotni 

poslovni 
izdatki 

Celotni 
poslovni 
prihodki 

Neto 
denarni tok 

- 
kumulativno 

NSV 

0 2013 0 0 0 0 

1 2014 0 27.505 27.505 24.024 

2 2015 0 27.780 55.285 46.700 

3 2016 0 28.058 83.342 68.105 

4 2017 0 28.338 111.681 88.310 

5 2018 0 28.622 140.302 107.382 

6 2019 0 28.908 169.210 125.384 

7 2020 0 29.197 198.407 142.377 

8 2021 0 29.489 227.896 158.417 

9 2022 0 29.784 257.679 173.558 

10 2023 0 30.082 287.761 187.849 

11 2024 0 30.382 318.143 201.339 

12 2025 0 30.686 348.830 214.073 

13 2026 0 30.993 379.823 226.093 

14 2027 0 31.303 411.126 237.438 

15 2028 0 31.616 442.742 248.148 



IP: Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica 

11 

16 2029 0 31.932 474.674 258.257 

17 2030 0 32.252 506.926 267.799 

18 2031 0 32.574 539.500 276.806 

19 2032 0 32.900 572.400 285.308 

20 2033 0 33.229 605.628 293.333 

 
 
 
 


