
PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila 

 

 

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: 09.01.2012  

 

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 letnega poročila 

o izvedenih aktivnostih iz 

LEK v l. 2010 in plan 

aktivnosti za l.2011  

666,67 € 

 

100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseţeno v 

100% 
 

I/2.) Projekt informiranja in 

osveščanja občanov      2.600,00 € 

 

100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

 

Doseţeno v 

100% 
 

II/6.) Ostalo energetsko 

svetovanje (Predstavitev 

projektov na konferencah in 
delavnicah na Goriškem in 

sodelovanje na sestankih 

vezanih na problematiko 
ogrevanja mesta Nova Gorica) 

1.300,00 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseţeno v 
100% 

 

 

 



 

 

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 načrta JR po 

14. členu Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaţevanja 
okolja  

166,67 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

 
Doseţeno v 

100% 

 

II/2.) Izdelava DIIP za 

zamenjavo obstoječih 

dotrajanih kotlov na fosilna 
goriva s kotli na lesno 

biomaso v MONG za objekte 

podruţničnih šol Čepovan, 
Grgar in Trnovo (projekt OVE 

v Primorskih občinah) 

9.950,00 € 

60% Švicarski prispevek 

40% Mestna občina 

Nova Gorica 
 

Učinek je 

posreden 

Doseţeno 

100% 

II/3.) Izvedba strokovnih 

podlog za DIIP DOLB Nova 
Gorica na območju Pod Grčno 

 

1.500,00 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 
Učinek je 
posreden 

 

Doseţeno v 
100% 

 

II/4.) Dokončanje DIIP DOLB 

Nova Gorica na območju Pod 
Grčno  

416,67 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 
Učinek je 
posreden 

 

Doseţeno v 
100% 

 

II/5.) Izdelava študije analize 
Javne razsvetljave v MONG 

4.000,00 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

 
Doseţeno v 

100% 

 

II/6.) Dodatek za izdelavo 
analize DOLB KENOG – 

razširitev mestne kotlovnice  
1.250,00 € 

100% Mestna občina 

Nova Gorica 

Učinek je 

posreden 

Doseţeno v 

100% 

 

II/7.) Vodenje projekta in 
izvajanje promocije OVE v 

MONG v letu 2011 (projekt 

OVE v Primorskih občinah v 

sklopu t.i. Švicarskega 
prispevka) 

2.500,00 € 

60% Švicarski prispevek 

40% Mestna občina 

Nova Gorica 

 

Učinek je 

posreden 

Doseţeno 

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 javna  

razsvetljava 
4.404,60 € 

100% Mestna občina 

Nova Gorica 

4.000 kWh 

prihranjene 

električne 
energije. 

Doseţeno v 

100% 

 

III/2.) INVESTICIJE 
toplovodi 7.0834,27 € 

100% Mestna občina 
Nova Gorica 

Zmanjšanje 
izgub energije  

pri prenosu. 

Doseţeno v 
100% 

 

III/3.) INVESTICIJE toplotne 
postaje 

146.492,72 € 

100% Mestna občina 
Nova Gorica 

Izboljšanje 

dobave toplote v 

večstanovanjskih 

objektih. 

Doseţeno v 

100% 
 

III/4.) INVESTICIJE kotli  

3.208,37 € 

100% Mestna občina 

Nova Gorica 
Zmanjšanje rabe 
energije v stavbi 

za do 5 %. 

Doseţeno v 
100% 

 

III/5.) INVESTICIJE okna 

25.000,00 € 
100% Mestna občina 

Nova Gorica 
Zmanjšanje rabe 
energije za 2.500 

kWh 

Doseţeno 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 “Naše svetilke niso le varčne, tudi pametne so”, objavljen v Delu dne 
26.10.2011  

- članek z naslovom “Ţupnija naloţbe ne zmore”, objavljen v Primorskih novicah dne 

02.02.2011 
- članek “Primorska o lesni biomasi”, objavljen v reviji EOL, št. 61, avgusta 2011 

- članek “Lokalne energetske agencije v primeţu zadolţenih občin, nerazumevanja drţave 

in pomanjkljive zakonodaje”, objavljen v pomladno – poletni številki revije 

ENERGETIKA.NET, 2011 
 

Pripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo: 

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

gospodinjstva) 

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

udeleţencev: 

 

- delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge moţnosti pridobitve nepovratnih 
sredstev za ukrepe URE in OVE, 24.05.2011 ob 19.00 v kulturnem domu Trnovo pri 



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

udeleţencev: 4 
- delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge moţnosti pridobitve nepovratnih 

sredstev za ukrepe URE in OVE, 30.05.2011 ob 19.00 v OŠ Dornberk (organizacija 

GOLEA v sodelovanju z občino MONG), število delavnic: 1, število udeleţencev: 10 

- delavnica za občane »Ekospodbude ekokrediti ter druge moţnosti pridobitve nepovratnih 
sredstev za ukrepe URE in OVE dne 02.06.2011 ob 18.00 uri v veliki dvorani MONG 

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

udeleţencev: 20 
- Evropski teden mobilnosti 2011, Dan brez avtomobila dne 22.09.2011, število 

udeleţencev: 2.000 

 
 

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

- Sestanek MONG: Predlog programa izobraţevanja o obnovljivih virih energije in 

učinkoviti rabi energije dne 20.01.2011, število udeleţencev: 3 
- Konferenca Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030, Drţavni svet 

RS, dvorana DSRS v Ljubljani, število udeleţencev: 2 

- delavnica za občane »Ekospodbude ekokrediti ter druge moţnosti pridobitve nepovratnih 
sredstev za ukrepe URE in OVE dne 02.06.2011 ob 18.00 uri v veliki dvorani MONG 

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

udeleţencev: 1 
- Delavnica energetska učinkovitost 2011, dne 15.09.2011 v prostorih GZS-Območne 

zbornice za severno Primorsko v Novi Gorici, število udeleţencev: 5 

- Evropski teden mobilnosti 2010, Dan brez avtomobila dne 22.09.2011, število 

udeleţencev: 15 
 

Druge morebitne dejavnosti: 

- INFO informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 18 
- Dogovori za sodelovanje pri projektu ENSARA – projekt na temo energetske 

učinkovitosti v javnih stavbah (sodelovanje občine v vlogi koristnika) znotraj programa 

IPA Adriatic 

- Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) na 2. 
javni razpis Švicarskega sklada 

- Nabor objektov za namene pobude ELENA (pogodbenega financiranja ukrepov ure - 

učinkovite rabe energije in OVE - obnovljivih virov energije iz naslova prihrankov pri 
stroških energije)  

- Udeleţba na ogledu kogeneracijskega obrata na kokošji farmi v mestu COVO v Italiji 

dne 09.02.2011, št. udeleţencev iz območja občine Nova Gorica: 1 
- Udeleţba na delavnici Obnovljivi viri energije ter učinkovita raba energije v osnovnih 

šolah in vrtcih, dne 09.06.2011 v prostorih Primorskega tehnološkega parka, število 

udeleţencev iz območja občina Nova Gorica: 22 

- Udeleţba na delavnici »Učinkovita raba energije za otroke« dne 13.12.2011 v prostorih 
TŠC, število udeleţencev iz območja občina Nova Gorica: 35 

 



6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:  

 

I.  OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA  ZA DELA ENERGETSKEGA MENAGEMENTA 

Predvidena dejavnost Predvidena 

investicijska 

vrednost oziroma 

strošek dejavnosti v 

EUR (neto 

vrednosti) 

Predvidena 

struktura 

financiranja 

dejavnosti glede 

na vir 

financiranja 

Učinek 

dejavnosti
1
 

I/1.) Izdelava letnih poročil ter priprava 

letnih planov 
666,67 € 

100% Mestna 

občina Nova 
Gorica 

Učinek je 

posreden 

I/2.) Projekt informiranja in osveščanja     
občanov 

2.600,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

I/3.) Projekt izobraţevanja osnovnošolskih 

otrok (Izobraţevanje učiteljev vključno s 

prejemom didaktičnega gradiva in modelov 
za izvajanje vaj. Zainteresirane šole/vrtci: 

OŠ FRAN ERJAVEC, OŠ SOLKAN/ 

vrtec, OŠ KOZARA, OŠ DORNBERK/ 

Vrtec, OŠ BRANIK/vrtec) 

3.750,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 
Gorica 

Učinek je 

posreden 

I/4.) Projekt informiranja in izobraţevanja 
javnih usluţbencev (dve delavnici na temo 

energetike za javne usluţbence) 

250,00  € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

I/5.) Priprava projektnih nalog za izvedbo 

projektov (priprava izhodišč za ESCO: OŠ in 
VVZ v MONG) 

1.250,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 
Gorica 

Učinek je 

posreden 

I/6.) Iskanje finančnih virov za realizacijo 

ukrepov (iskanje finančnih virov oz. 

moţnosti za prijavo javnega podjetja Kenog 
na razpis DOLB 2) 

1.100,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

I/7.) Svetovanje na področju energetskega 

načrtovanja (uskladitev aktov glede dobave 
toplote v MONG, uskladitev aktov s področja 

prioritetnega vrstnega reda ogrevanja v 

MONG, ipd.) 

1.250,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

I/8.) Uvajanje energetskega knjigovodstva 
(v objekte: OS  Dornberk, OS  Branik, 

OS  Frana Erjavca Nova Gorica, OS  

Milojke S trukelj Nova Gorica, OS  
Solkan in VVZ NG – Enota Najdihojca) 

 
4.800,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

Prihranki: 
do 10 % oz. 

322 MWh 

energije oz. 
do 

32.000,00 

EUR 

zmanjšanja 
stroškov za 

energente. 

 
 



 

 
 

 

II.              OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA ZA DRUGA DELA 

Predvidena dejavnost Predvidena 

investicijska vrednost 

oziroma strošek 

dejavnosti v EUR (neto 

vrednosti) 

Predvidena 

struktura 

financiranja 

dejavnosti 

glede na vir 

financiranja 

Učinek 

dejavnosti
1
 

II/1.) Priprava projektnih nalog za 

izvedbo projektov 0 € 

100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

Učinek je 

posreden 

II/2.) Izdelava energetskih pregledov 
v osnovnih šolah (OŠ Frana 

Erjavca Nova Gorica, OŠ 

Solkan) in  
II/3.) Izdelava energetskih pregledov 

v vrtcih (VVZ NG – Enota 

Najdihojca) 

11.000,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 
Gorica 

 
 

Učinek je 

posreden 

II/4.)Ostalo energetsko svetovanje  
0 € 

100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

II/5.) Izdelava projektne 
dokumentacije – DOLB 3 7.000,00 € 

100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

II/6.) Izdelava projektne 

dokumentacije - javna razsvetljava 
za potrebe podelitve koncesije za 

izvajanje izbirne gospodarske sluţbe 

javne razsvetljave 

4.000,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

 

Učinek je 
posreden 

II/7.) Izdelava investicijske 
dokumentacije - javna razsvetljava 

za potrebe podelitve koncesije za 

izvajanje izbirne gospodarske sluţbe 
javne razsvetljave 

4.000,00 € 

100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

 
Učinek je 

posreden 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



III.              OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA ZA INVESTICIJE 

Predvidena dejavnost Predvidena 

investicijska vrednost 

oziroma strošek 

dejavnosti v EUR (neto 

vrednosti) 

Predvidena 

struktura 

financiranja 

dejavnosti 

glede na vir 

financiranja 

Učinek 

dejavnosti
1
 

III /1.) INVESTICIJE toplovodi 

33.333,00 € 

 
100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

Varčevalni 
potencial bo znan 

po  pripravi 

projektantskih 
izračunov 

III/2.) INVESTICIJE toplotne 

postaje 

  8.333,00 € 

 

100% Mestna 

občina Nova 
Gorica 

Varčevalni 

potencial bo znan 

po  pripravi 
projektantskih 

izračunov 
III/3.) INVESTICIJE stavbno 
pohištvo OŠ in VVZ 

55.833,00 € 

 
100% Mestna 

občina Nova 

Gorica 

Varčevalni 
potencial bo znan 

po  pripravi 

projektantskih 

izračunov 
 

 (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 
 


