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1 NAMEN IN CILJI 

Cilj lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju LEK) je analiza energetskega stanja v Mestni 
občini Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) ter postavitev primernih ukrepov za izboljšanje tega 
stanja na področjih javnega in zasebnega sektorja. Z zadostitvijo glavnega cilja projekta bodo 
neposredno zadoščeni tudi cilji: zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje prihrankov za 
občino in njene prebivalce na področju energetike, pridobitev možnosti za subvencioniranje raznih 
projektov s strani države in evropske skupnosti na področju energetike, itd. 
 

2 POVZETEK ANALIZE SEDANJEGA STANJA RABE ENERGIJE IN OSKRBE Z NJO 

2.1   Raba energije 

2.1.1  Stanovanja 

V stanovanjih se med energenti za ogrevanje porabi največ lesa in lesnih ostankov, dobrih 29,6 %. 
Sledi daljinska toplota s 25,5 %, ELKO 24,1 % in ZP s 18,5 %. Skupna raba energije v občini za 
ogrevanje, toplo sanitarno vodo in električne energije za ta sektor znaša 172.601 MWh na leto. 
Povprečna raba energije za Slovenijo za stanovanja, ki se ogrevajo individualno znaša 4.174 kWh na 
prebivalca letno; ocenjena raba energije za ogrevanje na prebivalca v MONG pa znaša 3.389  kWh na 
leto oz. približno 333,3 l ELKO. Raba na prebivalca je za 23 % nižja v primerjavi s slovenskim 
povprečjem. 
 

2.1.2    Javne stavbe 

2.1.2.1 Občinske javne stavbe 

V MONG smo izpostavili 40 občinskih javnih stavb, ki so največ v uporabi. V letu 2013 se je v teh 
stavbah porabilo 10.434.845 kWh energije (od tega 7.085.185 kWh toplote in 3.349.660 kWh 
električne energije). Na grafu 1 je prikazana delitev rabe energije po porabnikih v OŠ in vrtcih. 
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Graf 1: Delitev rabe energije po porabnikih v OŠ in vrtcih 
 
Na grafu 2 je prikazana delitev rabe energije po porabnikih v ostalih občinskih javnih objektih. 
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Graf 2: Delitev rabe energije po porabnikih v ostalih občinskih javnih objektih 
 

2.1.3 Državne javne stavbe 

V letu 2013 se je v teh stavbah porabilo 10.376.678 kWh energije. 
 
Na grafu 8 je prikazana delitev rabe energije po porabnikih v analiziranih državnih javnih stavbah. 
Med večje porabnike znotraj sektorja spadajo: Domova upokojencev, Dijaški dom Nova Gorica ter 
Šolski center Nova Gorica. 
 
 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE NOVA GORICA – povzetek 

 

 

7 

 
Graf 3: Delitev rabe energije po porabnikih v analiziranih državnih javnih stavbah 
 

2.1.4     Podjetja 

V analizo rabe energije za podjetja iz področja industrije, storitev, trgovine in malega gospodarstva 
smo vključili večja podjetja. Podjetjem smo poslali vprašalnike in jih nato še telefonsko anketirali. 
 
Ob primerjavi podatkov porabljene električne energije in ZP v izhodiščnem letu s pridobljenimi 
podatki iz vprašalnikov distributerja električne energije in ZP s podatki iz opravljenih anket 
ugotavljamo, da smo z anketiranjem zajeli 40 % vse porabljene energije v podjetjih. Proporcionalno 
smo ocenili skupno rabo toplote (glej tabelo 14). Skupna raba sektorja je v letu 2013 znašala 
160.138.132 kWh. 
 
Med velikimi industrijskimi porabniki je imelo največjo rabo podjetje: Livarna Gorica d.o.o., saj 
skupno porabijo 39 % vse energije med anketiranimi večjimi porabniki v sektorju (glej graf 4). 
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Graf 4: Delitev rabe energije po porabnikih med večjimi porabniki v anketiranih podjetjih 
(industrija) 
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Večji porabniki v sektorju storitev in trgovine so:  HIT d.d. - Park, Casinò & Hotel in HIT d.d. - Perla, 
Casinò & Hotel ter nakupovalni centri (glej graf 5). 
 

 
Graf 5: Struktura rabe energije anketiranih podjetij iz področja storitev, trgovine in malega 
gospodarstva 
 

2.1.5   Promet 

Na podlagi Poročila o izpustih onesnaževal zraka iz cestnega prometa in iz uporabe strojev v kmetijski 
proizvodnji in gozdarstvu za Mestno občino Nova Gorica v letu 2007, Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica, Nova Gorica, 2010 je bila ocenjena raba energije. Raba energije za sektor prometa je 
bila v tem letu sledeča: 

 Bencin 145.752.533 kWh 

 Dizel 209.451.956 kWh. 
 
Skupna raba energije mestnega javnega potniškega prometa, šolskih prevozov in medkrajevnih javni 
prevozov v MONG znaša 2.109.507 kWh. 
 

2.1.6    Javna razsvetljava 

Po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07 s 
spremembami) je raba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, omejena na 44,5 
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kWh na prebivalca letno. V letu 2013 je raba elektrike na prebivalca za obravnavno razsvetljavo 
dosegla 85,4 kWh in tako presegla ciljno vrednost iz Uredbe za 40,9 kWh. 
 
Izvajanje te izbirne gospodarske službe bo podeljeno skladno z veljavnim Odlokom o ugotovitvi 
javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, 
upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica (Ur. l. 
RS, št. 22/2016). 

2.2 Oskrba z energijo 
Vse večje skupne kotlovnici v občini kot energent uporabljajo zemeljski plin. V letu 2013 je znašala 
skupna raba energije v večjih skupnih kotlovnicah 80.598 Sm3 ZP  oziroma 763.263 kWh (glej tabelo 
1). Nobeden od objektov ne izstopa z izrazito visoko specifično rabo energije na m2. 
 
Tabela 1: Podatki o večjih skupnih kotlovnic 

(Vprašalnik GOLEA, 2014) 

Št. 

Naziv 
objekta in 
lokacija 
kotlovnice in 
stavb 
priključenih 
na 
posamezno 
kotlovnico 

Starost 
kurilne 
naprave 

Skupna 
ogrevana 
površina 
(m

2
) 

Število 
stanovanj 
oz. ostalih 
subjektov 

Vrsta 
energenta 

Moč 
kotla 
(kW) 

Letna 
raba 
energent
a  za l. 
2013  
(Sm

3
) 

Skupna 
letna 
raba   
(kWh) 

Energijsko 
število za 
ogrevanje  
(kWh/m

2
  

na leto) 

1.    
Med 

ogradami 
3, Solkan 

* 16let 
(l. 1998) 

395,14 
10 

poslovnih 
enot 

Zemeljski 
plin 

* 65 
kW 

1.930 
18.277 

kWh 
46 

2. 
Gortanova 

ulica 6, 
Nova 

Gorica 

8 let (l. 
2006) 

1.066,98 
28 

stanovanj 
Zemeljski 

plin 

* 3 x 
51 

kW 

9.924 
93.980 

kWh 
88 

3. 
***Delpino
va ulica 7a, 

Nova 
Gorica 

** 18 let 
(l. 1996) 

6145,02 
31 

poslovnih 
enot in 
skupna 

avla 

Zemeljski 
plin 

** 2 
x 333  

kW 

39.886 
377.72
0 kWh 

61 

4. 
Erjavčeva 

ulica 2, 
Nova 

Gorica 

**14 let 
(l. 2002) 

4474,26 
10 

poslovnih 
enot 

Zemeljski 
plin 

** 2 
x 187 

kW 

28.858 
273.28
5 kWh 

61 

 

2.2.1 Daljinsko ogrevanje 

V občini delujejo trije sistemi daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju DO). Z največjim upravlja Javno 
podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o, krajše ime Javno podjetje KENOG d.o.o. Preostala 
dva sistema Majske poljane in industrijska cona Meblo pa upravlja podjetje E3 d.o.o. 
 

2.2.1.1 Daljinsko ogrevanje KENOG 

Javno podjetje KENOG d.o.o., Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica izvaja distribucijo in dobavo toplote 
za daljinsko ogrevanje na območju MONG. Odjemalci toplote so tako fizične, kot tudi pravne osebe 
na območju mesta. Nova Gorica ima zgrajen razvejan javni toplovodni in vročevodni sistem ter manjši 
toplovodni sistem na katerega so priključeni stanovanjski objekti na Ulici Marija Kogoja (kotlovnica 
Topoli). V osrednji kotlovnici je poleg kotlov za ogrevanje nameščen še kogenerator za soproizvodnjo 
toplote in elektrike, vse naprave uporabljajo energent zemeljski plin. Javno podjetje KENOG d.o.o. 
kupuje toploto od podjetja E3 d.o.o., ki je lastnik postrojena kogeneracije. Od istega podjetja kupuje 
toploto tudi iz sistema DO Majske poljane.   
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Podatki o rabi energije po skupinah porabnikov v letu 2013 so razvidni iz tabele 2. Skupaj je bilo v l. 
2013 prodane 17.301 MWh energije. 
 
Tabela 2: Raba energije po skupinah porabnikov - Javno podjetje KENOG d.o.o.  
(Vprašalnik GOLEA, 2014) 

 
Stanovanja Poslovni prostori Topla voda Skupaj 

Raba l. 2013 
(MWh) 

8.065 MWh 7.388 MWh 1.848 MWh 17.301 MWh 

 

2.2.1.2 Daljinsko ogrevanje Industrijska cona Meblo 

Distribucijo in dobavo toplote na območju Industrijske cone Meblo izvaja podjetje E3 d.o.o., 
Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica. V l. 2013 je bilo na tem sistemu DO prodane za 1.942,4 MWh toplote 
(glej tabelo 3). 
 
Tabela 3: Raba energije po porabnikih DO Industrijska cona Meblo 
(Vprašalnik GOLEA, 2014) 

Št. Naziv objekta Naslov Raba l. 2013 (MWh) 

1 Merkur, d.d. Trgovski center Nova Gorica Industrijska cesta 9 110,8 MWh 

2  Sawal d.o.o. 
Ulica Vinka Vodopivca 

16 
28,8 MWh 

3 Upravna stavba Meblo Industrijska cesta 5 76,7 MWh 

4 Laborplast d.o.o. Industrijska cesta 5 33,5 MWh 

5 Telekomov center Nova Gorica 2 Cesta 25. junija 1 P 98,7 MWh 

6 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.* Cesta 25. junija 1b 118,0 MWh 

7 Qlandia Nova Gorica Cesta 25. junija 1A 840,0 MWh 

8 Marchiol d.o.o. Industrijska cesta 5 53,5 MWh 

9 Pošta Industrijska cesta 9 31,3 MWh 

10 Pošta Industrijska cesta 9 77,7 MWh 

11 Euroinvest d.o.o. Industrijska cesta 5 291,0 MWh 

12 Naturavit d.o.o Industrijska cesta 5 18,4 MWh 

13 Magma X Industrijska cesta 11 164,0 MWh 

 

Skupaj  1.942,4 MWh 

*Opombe: Del potrebne toplote proizvede podjetje z lastnim kotlom, ta del rabe ni zajet v zgornji 
tabeli. 

   
  

2.2.1.3 Daljinsko ogrevanje Majske poljane 

Distribucijo in dobavo toplote na območju Majske poljane izvaja podjetje E3 d.o.o., Erjavčeva 24, 
5000 Nova Gorica. V l. 2013 je bilo na tem sistemu DO prodane za 2.465,3 MWh toplote (glej tabelo 
4). 
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Tabela 4: Raba energije po porabnikih DO Majske poljane 
(Vprašalnik GOLEA, 2014) 

Št. Naziv objekta Naslov raba l. 2013 (MWh) 

1 Večstanovanjski objekt - Cedra Prvomajska ulica 23 473,0 MWh 

2 Nakupovalni center Supernova Nova Gorica ** Prvomajska ulica 35 307,5 MWh 

3 JP KENOG d.o.o. - (DO Kenog)** / 1.266,1 MWh 

4 Zavod za šport – bazen** Cankarjeva ulica 10 418,7 MWh 

 

Skupaj  2.465,3 MWh 

**Opomba: Podatki o rabi l. 2013 so nam bili posredovani iz strani odgovornih oziroma pooblaščenih 
oseb iz posameznega podjetja. 
 

2.2.2   Oskrba z električno energijo  

Distributer električne energije v občini je podjetje Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova 
Gorica. 
 
Stanje oskrbe z električno energijo je v mestnem omrežju (v pretežno kabelski izvedbi) in 
podeželskem omrežju (v pretežno zračni izvedbi) znotraj predpisanih standardov. Določene težave z 
vidika hitrih avtomatskih vklopov se pojavljajo na glavnem prosto zračnem vodu, ki poteka od RTP 
Gorica proti Oseku. Območje je namreč precej vetrovno, razdalje in razvejanost odcepnih vodov pa 
so precejšnje, kar ima velik vpliv na materiale. Poleg tega pa je v podeželskih višje ležečih predelih 
mestne občine nekaj bolj pomembnih daljnovodov, ki so radialno napajani in nimajo možnosti 
prenapajanja. Tudi v sami mestni zanki Nove Gorice niso nameščena posamezna daljinsko vodena 
razklopna mesta, zaradi česar je čas lociranja ob okvarah na zemeljskih vodih nekoliko daljši. 
 
Elektro Primorska d.d. izvaja investicije v elektroenergetsko omrežje v skladu načrtovanimi letnimi 
plani investicij. 
 

2.2.3 Oskrba z zemeljskim plinom 

Distribucijo zemeljskega plina izvaja podjetje Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. 
Plinovodno omrežje je zgrajeno na območju mesta Nova Gorica ter na območjih naselij: Kromberk, 
Rožna Dolina in Solkan. 
 
V tabeli 5 je prikazana raba ZP-ja po vrstah uporabnikov ter število odjemnih mest v zadnjih treh 
letih. Pri čemer je distributer posredoval ločene podatke glede na razpoložljivost le za skupino 
gospodinjski odjem ter združeno za industrijo, storitveni in prodajni sektor ter javni objekti in ostalo. 
Iz tabele je razvidno, da se največ ZP kar 78,95 % porabi prav v slednji skupini. Sicer je v letu 2013 
skupna raba ZP v MONG znašala 8.828.810 Sm³. 
 
Tabela 5: Raba ZP-ja po vrstah uporabnikov za zadnja tri leta podjetja Adriaplin d.o.o. 
(Vprašalnik Adriaplin d.o.o., 2014) 

Vrsta porabnika 

2011 2011 2012 2012 2013 2013 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna raba 
(Sm³) 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna raba 
(Sm³) 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna raba 
(Sm³) 

Gospodinjski 
odjem 

2.189 1.958.229 2.211 1.938.548 2.225 1.858.670 
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Vrsta porabnika 

2011 2011 2012 2012 2013 2013 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna raba 
(Sm³) 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna raba 
(Sm³) 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna raba 
(Sm³) 

Industrija 

292 6.822.935 289 6.513.712 315 6.970.140 

Storitveni in 
prodajni sektor 

Javni objekti 

Ostalo 

Skupaj 2.481 8.781.164 2.500 8.452.260 2.540 8.828.810 

Skupaj (kWh)   
83.157.623 

kWh 
  

80.042.902 
kWh 

  
83.608.831 

kWh 

 

2.2.4 Oskrba z utekočinjenim naftnim plinom 

Naslov in naziv distributerjev UNP v MONG:  

 Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana; 

 Butan plin d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, 1000 Ljubljana; 

 Istrabenz plini d.o.o., Sermin 8 a, 6000 Koper (niso želeli sodelovati pri anketiranju); 

 Pam viličar d.o.o, Goriška 5f, 5271 Vipava (niso želeli sodelovati pri anketiranju); 

 Kurivo Gorica, d.d., Grčna 1, 5000 Nova Gorica (niso želeli sodelovati pri anketiranju). 
 
Skupna raba UNP je v letu 2013 znašala 435.192 l oziroma 3.229.122  kWh. Večji delež rabe gre na 
sektor industrije, kar 43,92 %, s  32,84 sledijo javni objekti (glej tabelo 6). Ocenjujemo, da anketirana 
dva največja dobavitelja UNP (Petrol d.d. in BUTAN PLIN d.d.) pokrivata večinski okvirno 80 % delež 
dobave na območju MONG. 
 
Tabela 6: Skupna raba UNP-ja po vrstah uporabnikov  
(Vprašalnik GOLEA, 2014) 

Vrsta porabnika 

2013 

Število 
odjemnih mest 

Letna raba 
(kWh) 

Letna raba  
(l) 

Delež odjema 
(%) 

  
Gospodinjski odjem 67 546.791  73.692 16,93% 

Industrija 6 1.418.188  191.130 43,92% 

Storitveni in prodajni sektor 5 203.642  27.445 6,31% 

Javni objekti 5 1.060.501  142.925 32,84% 

Ostalo 0 0  0 0,00% 

Skupaj 83 3.229.122  435.192 100,00% 
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2.2.5   Oskrba s tekočimi gorivi 

Člani usmerjevalne skupine so potrdili, da občina nima težav z oskrbo s tekočimi gorivi. Podjetja, ki 
skrbijo za oskrbo občine s tekočimi gorivi so: 

 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., 

 OMV Slovenija d.o.o., 

 MOL SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d. o. o. 
 
Podatki glede prodaje goriv so poslovna skrivnost posameznih podjetij, zato niso navedeni. 

2.3 Skupna raba energije v občini kot celoti 

Iz tabele 7 je razvidna letna raba končne energije in energentov po sektorjih za ogrevanje stavb v 
lokalni skupnosti. Največji porabnik energije v občini je promet, sledijo stanovanja in podjetja. 
 
Tabela 7: Raba končne energije in energentov za ogrevanje stavb v lokalni skupnosti 

ENERGENT 
MERSKA 
ENOTA 

STANOVANJSKI 
SEKTOR 

JAVNI SEKTOR 
PODJETNIŠKI 

SEKTOR 
SKUPAJ 

ELKO L/a 4.138.469 257.353 475.076 4.870.898 

  kWh/a 42.088.226 kWh 2.617.280 kWh 4.831.522 kWh 49.537.028 kWh 

UNP kg/a 164.422 39.671 108.000 312.093 

  kWh/a 2.102.961 kWh 507.390 kWh 1.381.320 kWh 3.991.671 kWh 

ZEMELJSKI 
PLIN 

Sm3/a 2.822.830 1.074.934 4.931.047 8.828.810 

  kWh/a 26.732.198 kWh 10.179.620 kWh 46.697.012 kWh 83.608.831 kWh 

LESNA 
BIOMASA 

prm/a 21.856 156 6.237 28.248 

  kWh/a 52.671.895 kWh 374.997 kWh 15.031.722 kWh 68.078.614 kWh 

ELEKTRIČNA 
ENERGIJA IZ 
TOPLOTNIH 
ČRPALK 

kWh/a 1.112.000 kWh 30.000 kWh 410.000 kWh 1.552.000 kWh 

MAZUT kWh/a  /  / 1.216.111 kWh 1.216.111 kWh 

  t/a  /  / 110   

SKUPAJ kWh/a 124.707.280 kWh 13.709.287 kWh 69.567.688 kWh 207.984.255 kWh 
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Iz tabele 8 je razvidna skupna raba končne energije v lokalni skupnosti po sektorjih s prikazom delitve 
na toplotno in električno energijo. 
 
Tabela 8: Skupna raba končne energije v lokalni skupnosti 

TOPLOTNA 
ENERGIJA 

  
STANOVANJSKI 

SEKTOR 
JAVNI SEKTOR 

PODJETNIŠKI 
SEKTOR 

SKUPAJ 

  kWh/a 123.595.280 kWh 13.679.287 kWh 69.157.688 kWh 
206.432.255 

kWh 

  % 59,87% 6,63% 33,50% 100,00% 

  

ELEKTRIČNA 
ENERGIJA 

  
STANOVANJSKI 

SEKTOR 
JAVNI SEKTOR 

PODJETNIŠKI 
SEKTOR 

SKUPAJ 

  kWh/a 49.005.454 kWh 7.132.235 kWh 90.980.444 kWh 
147.118.133 

kWh 

  % 33,31% 4,85% 61,84% 100,00% 

  

PROMET kWh/a 355.204.489 kWh 
355.204.489 

kWh 

SKUPNA 
PORABA 
ENERGIJE 

kWh/a  / 
708.754.877 

kWh 

 

2.4   Stanje zraka in emisije škodljivih snovi 
Trije največji onesnaževalci CO2 so po deležu izpusta primerljivi. Največji delež emisij CO2 v občini 
sprosti ob rabi energije v prometu (44,91 %). Drugi največji onesnaževalec pa je sektor podjetij (29,74 
%), sledijo stanovanja (21,33 %). Naj opozorimo, da so pri izračunu emisij upoštevane tudi emisije 
zaradi proizvodnje električne energije, slednja pa se proizvaja tudi izven meja občine. Proizvedene 
emisije dimnih plinov v lokalni skupnosti so prikazane v tabeli 9. 
 
Tabela 9: Proizvedene emisije dimnih plinov v lokalni skupnosti 

  
CO2 

(kg/a) 
SO2 

(kg/a) 
NOx 

(kg/a) 
CxHy 

(kg/a) 
CO 

(kg/a) 
prah 

(kg/a) 

Stanovanjski sektor 44.529.613 21.447 23.836 58.957 1.715.198 47.667 

Javni sektor 6.877.325 937 2.574 701 13.333 357 

Podjetniški sektor 62.097.223 6.730 13.123 17.340 491.387 13.735 

Promet 93.764.518 120.195 76.720 12.787 54.983 2.110 

Javna razsvetljava 1.520.497 0 0 0 0 0 

Skupaj 208.789.176 149.309 116.253 89.785 2.274.901 63.869 

 
Onesnaženost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in 
živali, povzročajo škodo na materialih in moteče delujejo na ljudi. Območje MONG skladno z Uredbo 
o kakovosti zunanjega zraka s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 9/2011 in 8/2015) in 
Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 48/11) 
sodi v podobmočje SI41. Raven koncentracije onesnaževal na območju SI41 je podana v tabeli 10.  
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Tabela 10: Mejne vrednosti koncentracij onesnaževal - opis značilnosti za leto 2012 
(Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2012) 

Onesnaževala Opisi značilnosti za l. 2012 

Delci PM10 

Povprečna letna koncentracija delcev PM10 je prekoračila mejno vrednost le na 
prometnem merilnem mestu Ljubljana center, dovoljeno letno število 
prekoračitev mejne dnevne koncentracije pa je bilo preseženo na merilnih 
mestih Novo mesto, Celje, Trbovlje, Zagorje, Murska Sobota Rakičan in Žerjav. 
Zgornji ocenjevalni prag koncentracije je bil prekoračen na vseh drugih merilnih 
mestih razen na Iskrbi, v Hrastniku, Velenju in v Novi Gorici. 

Delci PM2.5 Niso prekoračili predpisane mejne letne koncentracije 

Vsebnost kadmija, 
arzena, niklja in 
svinca v delcih 
PM10 

Vsebnost kadmija, arzena, niklja in svinca v delcih PM10 je bila na merilnih 
mestih Ljubljana Biotehniška fakulteta, Maribor center, Iskrba in Žerjav v 
Zgornji Mežiški dolini pod spodnjim ocenjevalnim pragom. 

Policiklični 
aromatskimi 
ogljikovodiki 

Med policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki je letna ciljna vrednost predpisana 
le za benzo(a)piren in le-ta je bila v letu 2012 prekoračena na mestnih merilnih 
mestih Ljubljana Biotehniška fakulteta in Maribor center. 

Ozon 

V letu 2012 so koncentracije ozona večkrat prekoračile urno opozorilno 
vrednost predvsem na Primorskem in Obali, nekajkrat pa po več letih tudi v 
notranjosti Slovenije. Opozorilno urno vrednost 180 μg/m3 so prekoračile na 
devetih merilnih mestih po Sloveniji, največ 18-krat v Novi Gorici, sledi Koper s 
trinajstimi in Otlica z dvanajstimi prekoračitvami. Letno dovoljeno število 
prekoračitev ciljne 8-urne vrednosti koncentracije ozona 120 μg/m3 je bilo 
preseženo na vseh merilnih mestih v Sloveniji, izjema so le merilna mesta, ki so 
pod vplivom emisij iz prometa (Maribor center, Zagorje, Trbovlje ter Maribor 
Vrbanski plato).  

Žveplov dioksid 
Koncentracije žveplovega dioksida so bile tudi v letu 2012 povsod pod 
spodnjim ocenjevalnim pragom za zaščito zdravja. Le na štirih višje ležečih 
krajih v Zasavju je bil prekoračen spodnji ocenjevalni prag za varstvo rastlin. 

Dušikovimi oksidi 

Pod spodnjim ocenjevalnim pragom za varstvo rastlin so se gibale 
koncentracije skupnih dušikovih oksidov na vseh merilnih mestih, ki so 
reprezentativna za naravno okolje, v Murski Soboti Rakičan, ki pa zaradi bližine 
ceste ni povsem reprezentativna lokacija, pa je bil prekoračen zgornji 
ocenjevalni prag. 

Dušikov dioksid 

Povprečna letna koncentracija dušikovega dioksida je prekoračila mejno 
vrednost na najbolj prometnem merilnem mestu Ljubljana center. Zgornji 
ocenjevalni prag je bil prekoračen na merilnem mestu Maribor center, spodnji 
ocenjevalni prag pa na lokaciji Celje in v Novi Gorici. 

Skupni dušikovi 
oksidi 

Pod spodnjim ocenjevalnim pragom za varstvo rastlin so se gibale 
koncentracije skupnih dušikovih oksidov na vseh merilnih mestih, ki so 
reprezentativna za naravno okolje, v Murski Soboti Rakičan, ki pa zaradi bližine 
ceste ni povsem reprezentativna lokacija, pa je bil prekoračen zgornji 
ocenjevalni prag. 

Ogljikov monoksid 
Koncentracije ogljikovega monoksida so bile na vseh merilnih mestih pod 
spodnjim ocenjevalnim pragom. 
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3 POVZETEK MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN 
UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

3.1   Obnovljivi viri energije 
Delež rabe OVE je najvišji v stanovanjskem sektorju kjer znaša 40,3 %. Velja poudariti, da pri prometu 
občina nima vpliva na delež OVE, po drugi strani je prav sektor prometa največji porabnik energije v 
občini. 
 
Tabela 11: Raba obnovljivih virov energije v lokalni skupnosti 

 
Toplotna energija (kWh/a) Električna energija (kWh/a) 

Delež 
OVE 
(%) 

 
fosilna goriva OVE fosilna goriva OVE   

Stanovanjski 
sektor 

70.923.385 kWh 52.671.895 kWh 32.147.578 kWh 16.857.876 kWh 40,3% 

Javni sektor 13.304.290 kWh 374.997 kWh 4.678.746 kWh 2.453.489 kWh 13,6% 

Podjetniški 
sektor 

54.125.966 kWh 15.031.722 kWh 59.683.171 kWh 31.297.273 kWh 28,9% 

Promet 342.061.923 kWh 13.142.566 kWh 0 kWh 0 kWh 3,7% 

Javna 
razsvetljava 

0 kWh 0 kWh 1.789.545 kWh 938.420 kWh 34,4% 

Skupaj 480.415.564 kWh 81.221.180 kWh 98.299.040 kWh 51.547.058 kWh 18,7% 

 

3.1.1   Hidroenergija 

Na območju MONG se nahaja ena velika hidroelektrarna (HE Solkan) in dve mali (HE Gradišče ter 
MHE Saksida).  
 
Po oceni Ministrstva za okolje in prostor je bil v letu 2005 potencial obratujočih elektrarn na Soči 350 
GWh/leto, ekološko sprejemljiv potencial pa je ocenjen na 430 GWh/leto. 
 
Primerni vodotoki oziroma odseki, ki so primerni za koriščenje hidroenergije znotraj meja MONG, so 
bolj ali manj izkoriščeni. Po besedah pristojnih iz podjetja Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 
vodotoki na ostalih predelih niso primerni za koriščenje vodnega potenciala.  
 
Novi projekti na Soči so večinoma v idejni fazi. Območje obravnave je izven meja MONG . Gre se za 
hidroenergetsko izrabo odseka Soče od Trnovega do Kamna. Najhitrejši možni pričetek obratovanja 
objektov je v letu 2025. 
 

3.1.2   Lesna biomasa 

Po podatkih Zavoda za gozdove je v občini 27.945 ha gozdov. Ocenjen skupen največji možen posek 
je v višini 59.799 m3/leto; realizacija največjega možnega poseka povprečno v zadnjih 10 letih je 
znašala 39.842 m3/leto. Ocenjena količina dosegljivih lesnih ostankov, ki pri običajnem gospodarjenju 
ostanejo v gozdu je 4.781 m3, kar je enako 13.387 MWh/leto. Z izrabo 45 % skupnega največjega 
možnega poseka za energetske namene se iz lesne biomase lahko pridobi 75.347 MWh/leto. Z 
izkoriščanjem tega potenciala se pokrije 37 % delež rabe toplote v občini. 
 
Lesnopredelovalni obratni ostanke porabijo za svoje potrebe ali prodajo. Na podlagi zbranih 
podatkov je bilo ocenjeno, da je v letu 2013 znašala kurilna vrednost ostankov 14.113 MWh.  
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Smiselna je vzpostavitev lesne verige s centrom za oskrbo z lesom na lokalnem nivoju. 
 

3.1.3   Sončna energija 

Primorska regija je najbolj obsevano območje Slovenije. Povprečna osončenost je na prisojnih legah 
med 350 MJ/m² in 446,8 MJ/m². Neizkoriščen potencial se kaže tako na področju rabe sončnih 
kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode, kot tudi na področju sončnih elektrarn.  
 

3.1.4   Vetrna energija 

Na osnovi znanih podatkov o jakosti in smeri vetra v občini ne kaže, da je na obravnavanem območju 
smotrno izkoriščati ta obnovljiv vir energije v večji meri. Vendar, kljub temu predlagamo, da se ta 
OVE izkorišča v primeru, da se na območju občine najde primerna mikrolokacija za postavitev vetrne 
elektrarne. Predvsem bi bila smiselna postavitev malih elektrarn, za katere so razmere v Sloveniji 
primerne tako pri naravnih danostih kot tudi pri zakonodaji. 
 

3.1.5   Geotermalna energija 

Potencial je v občini težko določljiv (potencial v smislu izkoriščanja toplih vrelcev).  Natančno oceno 
bi bilo ob želji občine mogoče pridobiti z teoretičnimi študijami, ki bi določile mikrolokacije za 
raziskovalne vrtine (pilotni projekt) na osnovi katerih se pridobi točne podatke o geotermalnem 
potencialu na določenem območju. 
 
V občini se trenutno geotermalna energija uporablja le v posameznih objektih za ogrevanje sanitarne 
vode ter za ogrevanje in hlajenje prostorov. Lahko pričakujemo, da se bo število toplotnih črpalk v 
občini v naslednjih letih povečalo.  
 

3.1.6   Bioplin  

3.1.6.1 Bioplin iz komunalnih odpadkov 

Bioplin, ki se tvori ob biološki razgradnji odpadkov iz Deponije nenevarnih odpadkov v Stari Gori je 
zajet in sežgan na bakli. Izkoriščanje bioplina za SPTE je vprašljivo, saj potencial po do sedaj zbranih 
podatkih s strani Komunala Nova Gorica d.d. in opravljenih analizah ne zadošča za izrabo v 
energetske namene. V neposredni bližini tudi ni potencialnih odjemalcev toplote. Posledično projekt 
iz ekonomskega vidika ni upravičljiv. 
 

3.1.6.2 Bioplin iz čistilnih naprav 

Na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Nova Gorica znaša obremenitev 43.698 PE. 
Obremenitev bo z realizacijo načrtovanih projektov dograditve kanalizacije zaradi z urbanističnimi 
plani predvidenih pozidav postopoma povečevala do končne obremenitve čistilne naprave s 50.500 
PE, ki bo predvidoma dosežena v letu 2038. Na CČN ni mogoča izraba bioplina. Preostale obstoječe  
čistilne naprave ne izkoriščajo bioplina, zaradi majhnosti izkoriščanje plina niti ni smiselno. 
 
Posušeno blato čistilnih naprav je končni produkt centralnih čistilnih naprav, ki ga skladno z veljavno 
zakonodajo ni več možno odlagati na odlagališča. Zaradi relativno visoke energijske vrednosti pa ga je 
mogoče uporabiti v energetske namene. 
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3.1.6.3 Bioplin iz živinoreje 

Po podatkih SURS so leta 2010 na 920 kmetijah v občini imeli skupaj 1.992 GVŽ. Eno odraslo govedo 
ali konj predstavlja 1 GVŽ, en prašič nad 25 kg predstavlja 0,34 GVŽ, 1 ovca 0,15 GVŽ, 1 piščanec pa 
0.0025 GVŽ, itd. Leta 2000 je bilo v uporabi 22.786 ha kmetijskih zemljišč, leta 2010 pa le 8.221h. 
Število velikih kmetij je relativno majhno. (SURS). 
 
Z namenom ugotoviti možne lokacije za izrabo bioplina v okviru večjih daljinskih sistemov ogrevanja 
so bili poslani vprašalniki na 39 naslovov večjih kmetij v okviru izdelave Energetskega koncepta 
Mestne občine Nova Gorica, Eco Consulting, 2008. Analiza vprašalnikov je pokazala, da gre v primeru 
MO Nova Gorica večinoma za manjše kmetije, praktično sta samo dve kmetiji s približno 100 GVŽ 
(Kmetija: Madon Zoran 100 �– 150 glav govedi, Benko Radovan 116 glav govedi) ostale so vse 
manjše. Tudi največje piščančje farme so vse v razponu od 25 do 45 GVŽ, kar je za samostojno 
izkoriščanje bioplina v energetske namene premalo. Tudi za daljinsko ogrevanje z bioplinom je 
skupnega potenciala razmeroma malo in bi bil možen zgolj kak manjši sistem v rangu mikrosistema. 
To bi bilo sicer najbolj smiselno v okolici največje kmetije (da bi bil tu zbiralnik in bi ostali, manjši, 
vozili ostanke na to skupno zbirno mesto). Pri obeh največjih kmetijah v občini je težava v tem, da sta 
obe zelo osamljeni in v njuni bližini ni drugih porabnikov energije, kar pomeni, da zgoraj navedena 
možnost ni izvedljiva. Na podlagi zbranih podatkov se ocenjuje, da na območju MO Nova Gorica 
trenutno izraba bioplina v okviru večjih sistemov ni možna. 
 

3.1.7   Komunalni odpadki 

Trdna alternativna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi 
(komunalni mešani odpadki, posušeno blato čistilnih naprav,...), ki niso primerne za nadaljnjo 
ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi relativno visoke energijske vrednosti možno 
uporabiti v energetske namene, kot zamenjavo za klasična fosilna goriva (npr. premog). 
 

3.2 Učinkovita raba energije   

3.2.1 Stanovanja 

Ob doseženi ciljni vrednosti 10 % zmanjšanja rabe energije za toploto znaša zmanjšanje rabe 12.359 
MWh oziroma 1.112.357,24 € prihranka letno. Ob doseženi ciljni vrednosti 4 % zmanjšanja rabe 
električne energije znaša zmanjšanje rabe 1.960 MWh oziroma 259.336,86 € prihranka letno  (lastni 
izračun GOLEA).  
 

3.2.2   Javne stavbe 

Povprečna specifična raba energije v javnih stavbah v MONG  znaša 140 kWh/m2
JAVNE POVRŠINE na leto, 

oziroma 95 kWh/m2
JAVNE POVRŠINE toplote na leto. Občina si glede na rabo energije v javnih stavbah ter 

energetsko stanje stavb lahko postavi realen cilj zmanjšanja povprečnega energijskega števila za pod 

95 oziroma za toploto pod 70. Če bi v občini zmanjšali energijsko število na omenjeno vrednost, bi v 

analiziranih javnih objektih zmanjšali rabo energije za 2.248 MWh in prihranili približno 245.953,12 € 

letno. 

 

3.2.3   Javna razsvetljava 

Po izvedbi prenove javne razsvetljave je pričakovan 1.824.701 kWh prihranek rabe električne energije 
kar predstavlja 70 % nižjo rabo električne energije. Letna poraba električne energije za javno 
razsvetljavo po izvedbi investicije bo tako predvidoma znašala 778.054 kWh, specifična raba pa 24,4 
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kWh/prebivalca, kar je pod ciljno vrednostjo določeno v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 
 

3.2.4   Podjetja 

Naloga občine pri ukrepih učinkovite rabe energije v podjetjih je predvsem ta, da podjetja seznani s 
pomenom obvladovanja stroškov za energijo, ter jih informira o tem, da nižji stroški za energijo lahko 
prinesejo višjo konkurenčnost. Podjetja se odločajo sama, odločitve sprejemajo v skladu s svojimi 
poslovnimi strategijami. 
 
Ob zadostitvi cilja zmanjšanje rabe energije v sektorju podjetij za 15 % pomeni to zmanjšanje rabe 
24.021 MWh in prihranek približno 2.454.893,54 € letno (lastni izračun GOLEA). 
 

3.2.5   Daljinsko ogrevanje 

Ob postopni obnovi omrežja DO Kenog se posledično zmanjšajo izgube na omrežju za 6 odstotnih 
točk, kar predstavlja prihranek 1.038 MWh oziroma 124.567,20 € letno (lastni izračun GOLEA). 
 

3.2.6   Promet 

Temeljni poudarek ukrepov občine na področju prometa mora biti na zmanjšanju avtomobilskega 
prometa in razvoju trajnostnega in učinkovitega primestnega oz. medkrajevnega prometa. Glede na 
to, da so finančna sredstva običajno omejena, je potrebno pripraviti prioritetne namene v 
financiranju transporta, npr. pri financiranju imajo prednost projekti, ki izboljšujejo razmere za pešce 
in kolesarje. 
 
Želeno stanje je povečanje učinkovitosti rabe energije v prometu za 10,5 %, kar pomeni zmanjšanje 
rabe 37.296 MWh in prihranek približno 5.506.354,35 € letno. 
 

4 OPREDELITEV PROSTORSKIH OBMOČJI PRIMERNIH ZA POSTAVITEV 
ELEKTRARN NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 

Pri načrtovanju energetske infrastrukture za proizvodnjo električne energije v občini je potrebno 
upoštevati 51. člen Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), ki se glasi: 
»(1) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne 
energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih 
proizvodnih dejavnosti, zlasti kot: 

 naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;  

 nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme;  

 nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji 
meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov.  

(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko 
izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede 
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.  
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim 
večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih 
zemljišč, turizmu in ribolovu.  
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno 
uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da: 
- tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo; 
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-objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z 
objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.  
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja 
obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim 
reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo 
možno mero.  
(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za 
distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodah.  
(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno 
proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov 
energije.  
(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s 
produktovodom, se zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na železniško 
infrastrukturo.« 
 
Ključne točke zasnove elektroenergetske infrastrukture (OVE) po Odloku o Občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 95/2012 s spremembami): 

 Za pridobivanje dodatne električne energije pri individualnih gradnjah, pa tudi za oskrbo 
objektov družbene infrastrukture, športno rekreacijskih objektov in območij za kmetijsko 
proizvodnjo, se spodbuja zlasti izrabo sončne energije in biomase.  

 Na območjih strnjene pozidave Trnovske in Banjške planote ter Vipavske doline se spodbuja 
uvedba sistema daljinskega ogrevanja na biomaso.  

 Spodbuja se pridobivanje dodatne električne energije z uporabo bioplina na živinorejskih 
kmetijah in energije vetra na Banjški planoti. 

 
Napotki in predlogi za umeščanje elektrarn za proizvodnjo električne energije so natančneje obdelani 
v sledečih poglavjih Lokalnega energetskega koncepta Nova Gorica (2016) 6.2 Analiza potenciala 
obnovljivih virov energije ter 5.3 Odlok o občinskem prostorskem načrtu MONG. 
 
 

5 FINANČNE OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST 

5.1   Akcijski načrt 
V akcijskem načrtu je zbran nabor ukrepov. Projekti so predstavljeni ločeno, vsak posebej, vendar ni 
nujno, da se bodo tako tudi izvajali. Vrstni red izvajanja ukrepov je odvisen tudi od javnih razpisov za 
sofinanciranje in kreditiranje posameznih projektov. Za vsak razpis na področju energetike je 
potrebno temeljito pretehtati ali je možno katerega od projektov iz akcijskega načrta prijaviti na 
določen razpis. 
 
V nadaljevanju najprej podajamo nabor kontinuiranih aktivnosti, ki se bodo redno izvajale ves čas v 
obdobju med leti 2017 in 2026. Skupen znesek za redno letno financiranje kontinuiranih aktivnosti 
ter aktivnosti 16 in 22, ki se neposredno nanašata nanje, znaša cca. 12.000,00 €/leto (cena z DDV). 
Znesek se letno prilagaja glede na opravljanje aktivnosti. Načrt za ostale aktivnosti je prav tako, kot za 
kontinuirane aktivnosti, podan za isto obdobje. V času izvajanja akcijskega načrta se bodo pojavile 
nove priložnosti in prioritete glede izvajanja posameznih projektov. Kdaj bo dejansko izveden 
posamezen projekt je v veliki meri odvisno tudi od izida razpisov, saj se lahko pojavi priložnost 
sofinanciranja projekta, ki ni bil predviden v določenem letu. 
 
Za vsako aktivnost oziroma projekt smo podali: predvidenega nosilca projekta (MONG), odgovornega 
(osebo, ki bo predvidoma odgovorna za izvajanje projekta), rok izvedbe, pričakovani rezultati, 
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vrednost projekta (cena z DDV), financiranje s strani občine, ostali viri financiranja in opredelitev 
kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa.  
 
Na osnovi analize podatkov o rabi in oskrbi z energijo, analize šibkih točk, postavljenih ciljev s strani 
MONG  podajamo akcijski načrt izvajanja energetskega koncepta MONG: 
 

KONTINUIRANE AKTIVNOSTI (se izvajajo ves čas, vsako leto) 

1. Projekt informiranja, ozaveščanja, izobraževanja in spodbujanja javnosti 

1. Aktivnost: Izvaja se ozaveščanje in motiviranje občanov za izvedbo ukrepov iz področja OVE in URE. 
Ključno je informiranje deležnikov o učinkih ukrepov, možnosti sofinanciranja in kreditiranja 
projektov z objavljanjem člankov v občinskih sredstvih javnega obveščanja (INFO-LEA, internetna 
stran občine, oglasne deske občine, občinsko glasilo, ipd.). Organizira se delavnice in svetovalni 
kotička OVE in URE. Izvede se kampanjo pravilnega kurjenja z drvmi za manjše onesnaževanje zraka. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG  

4. Rok izvedbe: Aktivnost se začne izvajati takoj in se izvaja neprestano. 

5. Pričakovani rezultati: Z dvigom informiranosti se bo povečala ozaveščenost deležnikov glede 
okoljske in energetske problematike, kar posredno vpliva na izvedbo organizacijskih in investicijskih 
ukrepov in nenazadnje na zmanjšanje rabe energije.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število informiranih podjetij, upravljavcev 
oziroma vzdrževalcev občinskih stavb, ter občanov. Število pripravljenih brošur, INFO listov, člankov, 
delavnic, svetovalnih kotičkov, itd. Izvedena kampanja pravilnega kurjenja z drvmi za manjše 
onesnaževanje zraka da/ne. 

2. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje ter priprava projektnih nalog 
za izvedbo projektov in ukrepov. 

1. Aktivnost: Obveščanje kontaktne osebe v občinski upravi o razpisih z obrazložitvijo, kako se lahko 
ta sredstva koristi oziroma pridobi in pomoč pri pripravi vlog za sofinanciranje projektov s področja 
energetike v občini ter podajanje strokovne ocene in potrjevanje vseh investicij s področja energetike 
v občini. Priprava predlogov za projektne naloge, predvsem glede na aktualne razpise. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG  

4. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi. 

5. Pričakovani rezultati: Prijava na čim več razpisov, ki so za občino aktualni in se nanašajo na izvedbo 
načrtovanih projektov; pridobitev subvencij; potrjevanje primernih investicij.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
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- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: število predlaganih razpisov,  število 
pripravljenih vlog. 

3. Izdelava letnih poročil o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih ter priprava letnih 
planov. 

1. Aktivnost:  Poročilo se pripravi skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah 
lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 56/16). Prikaže se dosežene rezultate ter učinki 
posameznih projektov. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v posameznem letu ter plan aktivnosti 
za naslednje leto obravnava občinski svet. Občina mora poročati o izvajanju lokalnega energetskega 
koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo.  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG 

4. Rok izvedbe: Aktivnost se izvede enkrat vsako leto. 

5. Pričakovani rezultati: Letni pregled nad izvajanjem akcijskega načrta iz LEK.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelava poročila: da/ne 

 

4. Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in projektov in animiranje investitorjev za 
izvedbo investicij. 

1. Aktivnost: Iskanje finančnih virov za aktualne projekte, načrtovane investicije na področju 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z aktualnimi projekti. 

5. Pričakovani rezultati: Pridobitev subvencij, pridobivanje ugodnih kreditov ter iskanje domačih ter 
morebitnih tujih investitorjev.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: število sestankov za iskanje investitorjev; višina 
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pridobljenih zunanjih finančnih sredstev za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. 

5. Izvedba delavnic za izobraževanje javnih uslužbencev na temo energetske učinkovitosti. 

1. Aktivnost: Ta ukrep se  izvede kot ena izmed pomembnih aktivnosti sistema upravljanja z energijo. 

Organizacija seminarjev za javne uslužbence na temo učinkovite rabe energije z namenom 
zmanjšanja rabe energije, ter posledično stroškov za energijo.  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG , odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost.  

5. Pričakovani rezultati: Zmanjšanje rabe energije.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeležencev na delavnici. 

6. Izobraževanja na temo URE za osnovnošolske otroke 

1. Aktivnost: Ta ukrep se  izvede kot ena izmed pomembnih aktivnosti sistema upravljanja z energijo. 
Za otroke v OŠ se ob naravoslovnem dnevu izvedejo izobraževanja o URE, ki naj bodo v skladu z 
šolskim programom. Izobraževanja naj se izvajajo vsaj enkrat letno. S tovrstnim informiranjem se bo 
sama raba energije v šolah zmanjšala (npr. z informiranjem o pravilnem načinu prezračevanja in 
upoštevanjem napotkov se bo zmanjšala raba energije za ogrevanje prostorov). S prenašanjem 
znanja o URE na otroke in povečanjem ozaveščenosti o možnostih prihrankov z energijo in njeni 
učinkoviti rabi, lahko dolgoročno vplivamo na bolj smotrno rabo energije. Sicer je mogoče 
izobraževanja izvajati v okviru krožka URE, ki se lahko odvija vsak teden ali nekajkrat mesečno. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost. 

5. Pričakovani rezultati: Ozaveščanje mladih. Zmanjšanje rabe energije.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeleženih otrok na  izobraževanju. 

7. OVE in URE dan 

1. Aktivnost: V sklopu tematsko obarvanega dogodka se širi zavest in prispeva k dvigu kulture 
trajnostne energetike med otroci. Tradicionalni  dogodek organizira lokalna energetska agencija. Na 
ta dan otroci vodeno izvajajo poizkuse, tekmujejo z vrstniki na kvizu, itd. S prenašanjem znanja na 
otroke ter povečanjem ozaveščenosti o možnostih prihrankov z energijo in njeni učinkoviti rabi ter 
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izrabi obnovljivih virov, lahko dolgoročno vplivamo na bolj smotrno rabo energije. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost. 

5. Pričakovani rezultati: Ozaveščanje mladih. Zmanjšanje rabe energije  in dolgoročno povečanje rabe 
obnovljivih virov.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeleženih otrok na  izobraževanju. 

8. Projekt ogleda primerov dobre prakse 

1. Aktivnost: Predlagamo, da se kontinuirano izvajajo ogledi dobrih praks, glede na potrebe same 
občine. Ogledov dobrih praks na terenu naj se udeležijo svetniki ter člani usmerjevalne skupine, saj 
bodo lahko le ti glede na svoje strokovno znanje razložili in primerno posredovali znanje iz primera 
dobre prakse sami občinski upravi in njenemu svetu ter tako spodbudili izvajanje posameznih 
ukrepov na področju URE in OVE. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG 

4. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost  

5. Pričakovani rezultati: Bližja seznanitev zainteresiranih z novimi sistemi na področju URE in OVE, 
glede na predvidene investicije v občini.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeležencev na ogledu. 

9. Zeleno javno naročanje električne energije 

1. Aktivnost: Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011) določa da mora biti  40 % 
dobavljene električne energije  pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom. Po podatkih SURS 
za prvo polovico leta 2013 je znašal delež proizvodnja iz OVE na pragu 27,8 %. Občina izvede zeleno 
javno naročilo po preteku obstoječe pogodbe za dobavo električne energije. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost/periodična. 

5. Pričakovani rezultati: zmanjšanje emisij  
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6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Izvedena aktivnost da/ne 

AKTIVNOSTI ZA LETO 2017 

10. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb  

1. Aktivnost: Energetski pregled nam poda natančen vpogled v strukturo in stroške rabe energije ter 
seznam prioritetnih organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije. Ta vpogled 
oziroma posnetek obstoječega stanja in rešitev je tudi osnova za izdelavo operativnega programa za 
izvajanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in stroškov za energijo. Bistvo 
energetskega pregleda je kompleksna analiza problematike oskrbe in rabe energije ter na koncu 
seveda predlog rešitve. Pristop, ki ga predpisuje in pooseblja energetski pregled, je temelj za ustrezne 
tehnične in ekonomske rešitve, saj obravnava problematiko celostno, strukturirano in po točno 
določenih predpisih. Razširjen energetski pregled je eden od dokumentov, ki je praviloma zahtevan 
kot dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev pri razpisih energetske sanacije javnih 
objektov. Na osnovi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda stavb in ugotovitev na 
osnovi tega pregleda predlagamo, da se razširjen energetski pregled izvede za sledeče zgradbe v l. 
2017: Vrtec Šempas, OŠ Branik – telovadnica, OŠ Solkan – telovadnica, Vrtec Dornberk. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Lokalna energetska agencija, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: april 2017 

5. Pričakovani rezultati: Predlog ukrepov sanacije posamezne stavbe za zmanjšanje rabe energije in 
stroškov za energijo.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 8.000,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 10 %: 800,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 90 % Tehnična pomoč  Evropska investicijska bank (EIB), Program ELENA: 
7.200,00 € (z DDV) 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelani razširjeni energetski pregled stavb 
(da/ne). 

11. Izdelava Celostne prometne strategije 

1. Aktivnost: Celostna prometna strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. 
Prizadeva si rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne 
razvojne potenciale. Izdelana je Celostna prometna strategija (CSP) čezmejne Goriške regije za 
območje Mestne občine in okoliških občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, 
Kanal ob Soči, Brda ter  Občine Gorica v Italiji. Smiselna je nadgradnja obstoječega CPS s specifičnimi 
ukrepi samo za območje MONG. 

2. Nosilec: MONG  
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3. Odgovorni: MONG  

4. Rok izvedbe: avgust 2017 

5. Pričakovani rezultati: Skladno z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-
2020 (AN URE 2020) je zastavljen cilj 9-odstotni prihranek končne energije. Del k temu bo prispeval 
tudi sektor prometa s predvidoma 4 % prihrankom energije med leti 2011 in 2016. Nižanje rabe 
energije je predvideno tudi po predlogu Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 
2014-2020 (AN URE 2020). Z izvajanjem ukrepov trajnostne mobilnosti se pripomore med drugim 
tudi k doseganju prihrankov energije v sektorju prometa. Izdelan omenjeni CPS bo podlaga za 
kandidiranje občine na namenske razpise za gradnjo kolesarskih stez v naseljih, pločnikov, ureditev 
mestnih jeder z vidika prometne ureditve, postavitev polnilnih mest za električna vozila, itd.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 84.502,08 € (z DDV) (od tega 57.934,14 € (z DDV) v l. 2016 in 26.567,94 
€ (z DDV) v l. 2017) 

8. Financiranje s strani občine v letu 2016: 15 % MONG  

9. Ostali viri financiranja: 85 % Kohezijska sredstva 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Izdelan CPS (da/ne) 

12. Izvedba javnega naročila za oddajo koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG 

1. Aktivnost: Izvajanje te izbirne gospodarske službe bo podeljeno skladno z veljavnim Odlokom o 
koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni 
občini Nova Gorica s spremembami (Ur. l. RS, št. 97/2012, 28/2013 in 53/2014) oziroma skladno z 
dopolnitvami slednjega.  

Izvedejo se aktivnosti v okviru predhodnega postopka: 

 Priprava dokumenta Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva. (8. čl ZJZP), 

 Izdelava investicijske dokumentacije DIIP/IP, 

 Priprava Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta v obliki javno zasebnega 
partnerstva. Sklep sprejme mestni svet. (11. čl ZJZP) 

 Priprava akta o javno-zasebnem partnerstvu za  izvedbo projekta. Akt je v obliki odloka,          
             katerega sprejme občinski svet. (36. čl ZJZP) 

 Predstavitve projekta in postopka izbora zasebnega partnerja mestnemu svetu. 

Izvedejo se aktivnosti v okviru postopka javnega naročila: 

 Svetovanje v postopku priprave celotne razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja 
po postopku konkurenčnega dialoga in izvedba postopka. Tu je vključena objava na portalu e-
naročanje, priprava odgovorov  na vprašanja,  priprava vseh sklepov, zapisnikov o prejemu  
ponudb in njihovi oceni, odločb za priznanje sposobnosti sodelovanja na razpisu, koncesijske 
in gradbene pogodbe, oddaja obvestil o javnem naročilu (61. in 63. čl. ZJN-2) in vse ostalo 
sodelovanje, s ciljem izbora zasebnega partnerja.  

 Izdelava tehničnih specifikacij, ki bodo vsebovale nabor svetilk, katere so predmet  
zamenjave, pričakovane tehnične zahteve s strani občine, razmejitev upravljavskih pravic      
omrežja, določitev maksimalne rabe el. energije in zahtev po  ciljnem spremljanju rabe    
energije (CSRE) ipd. Na osnovi izdelanega dokumenta bo kandidatom na razpis, ki bodo  
izpolnjevali zahtevane pogoje, priznana sposobnost za sodelovanje v postopku   
konkurenčnega dialoga. 

 Zagotavljanje vse potrebne tehnične in pravne podpore, tekom celotnega postopka izbora  
zasebnega partnerja za projekt prenove javne razsvetljave. 
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2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG 

4. Rok izvedbe: september 2017 

5. Pričakovani rezultati: Oddaja koncesije  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 14.640,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine v letu 2017: 10 %: 1.464,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 90 % Tehnična pomoč Evropska investicijska bank (EIB), Program ELENA: 
13.176,00 € (z DDV) 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Podpisana koncesijska pogodbe (da/ne) 

13. Študija izvedbe prenove in širitve omrežja DO KENOG ter uporabe OVE/SPTE 

1. Aktivnost: Izdela se krovni dokument za izvedbo prenove in širitve omrežja DO KENOG ter uporabe 
OVE/SPTE. Preuči naj se možnosti za vzpostavitev lesne verige na lokalnem nivoju. Projektno se 
obdela prenovo toplovoda in vročevoda, možnosti za razširitev mestne kotlarne na biomaso, 
umestitve slednje v prostor in izvedbo SPTE na lokaciji kotlovnice Ledine ter tudi na drugih 
potencialnih lokacijah, kjer je izvedljiv priklop neposredno na toplovod. Prav tako naj se projektno 
obdela izvedbo oskrbe s toplo sanitarno vodo iz TČ ali SSE na nivoju skupine objektov (Ulica 
Gradnikove brigade št. 27 do 51 in Cankarjeva ulica št. 84 - oskrbujejo s toplo sanitarno vodo iz DO 
KENOG tudi izven kurilne sezone). V toplotnih postajah ni potrebna predelava. Zaključen sistem bi 
imel možnost dogrevanja iz sistema DO ali celo v prehodnih obdobjih dogrevati vodo za ogrevanje 
objektov. Pri oceni letne potrebne toplote se upošteva trend postopne sanacije obstoječih objektov 
in rabo energije predvidenih novih odjemalcev. Predvidena je širitev sistema DO KENOG po Kidričevi 
ulici. Na ta način se zagotovi nove odjemalce (OŠ Kozara, OŠ Frana Erjavca, Centralni vrtec in Vrtec 
enota Mojca, Dijaški dom, Dom upokojencev, v primeru gradnje tudi Kampus Univerze ob Novi Gorici 
na lokaciji ob Kornu, itd.). Obravnava  naj se tudi možnost oskrbe toplovoda DO KENOG iz DO Majske 
poljane. Študija obravnava tudi varianto daljinskega hlajenja. Sledi naj priprava investicijske 
dokumentacije za izvedbo prenove omrežja in uporabe OVE/SPTE, pri čemer naj se prouči tudi 
varianto izvedbe projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva.  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Lokalna energetska agencija, 

4. Rok izvedbe: september 2017 

5. Pričakovani rezultati: povečanje deleža OVE 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta:: 20.000,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 10 %: 2.000,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 90 % Tehnična pomoč  Evropska investicijska bank (EIB), Program ELENA: 
18.000,00 € (z DDV) 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana študija (da/ne) 

14. Prenova javne razsvetljave 

1. Aktivnost: Izvedba prenove javne razsvetljave. Z investicijo se sanira javno razsvetljavo. Predmet 
investicije:  
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 Demontaže stare, odvoz na ustrezno deponijo in montaža nove svetilke javne razsvetljave 
Prilagoditev obstoječega načina pritrditve svetilk javne razsvetljave za potrebe montaže novih 
svetilk (nastavki novih svetilk, predelava krivin ter konzol) nove svetilke 

 Prilagoditev natika za nove svetilke na kovinskih drogovih (ocena 50% drogov) 

 Posodobitev digitalnega katastra javne razsvetljave 

 Izdelava PID dokumentacije 

 Ostalo. 

2. Nosilec: MONG 

3. Odgovorni: MONG, koncesionar 

4. Rok izvedbe: december 2016 (Svetilke morajo biti skladno s 7. odstavkom 28. člena Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07 s spremembami) prilagojene 
najpozneje do 31. decembra 2016). 

5. Pričakovani rezultati: Učinkovita javna razsvetljava ter nižji stroški električne energije za javno 
razsvetljavo.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 1.794.786,99 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine v letu 2017: 3,6 %: 65.000,00 € (z DDV) (nadzor in manjši posegi v 
infrastrukturo potrebni za ustrezno namestitev svetilk (konzole)) 

9. Ostali viri financiranja: koncesionar 96,4 %: 1.729.786,99 € (z DDV) 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: število saniranih svetilk 

15. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene investicije DO KENOG  

1. Aktivnost: Predvidena je izvedba novih investicij (priklop novih uporabnikov) ter izvedba 
obnovitvenih investicij: Nadgradnja centralno nadzornega sistema CNS 

 Priklop novih uporabnikov 

 Obnova toplotnih postaj stanovanjskih blokov Gradnikove in Cankarjeve (15 toplotnih postaj) 

 Zamenjava in umerjanje števcev toplotne energije  

 Obnova elektro krmilne omare z varovalnim sistemom vročevodnih kotlov v mestni kotlovnici 

 Obnova elektro krmilne omare - črpalke v mestni kotlovnici 

 Obnova elektro krmilne omare v TP Ledine 

 Obnova prostorov - mestna kotlovnica 

 Obnova prostorov - TP Ledine 

 Obnova toplovodnega omrežja  

 Obnova vročevodnega omrežja  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2017 

5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja, povečanje odjema 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 200.000,00 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 200.000,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: / 
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10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije (da/ne) 

16. Vpeljava sistema upravljanja z energijo v javnih stavbah  

1. Aktivnost: Skladno z zahtevami Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 
52/16) se vzpostavi sistem upravljanja z energijo najpozneje do 31. decembra 2017. Ukrep se nanaša 
na uvajanje sistema upravljanja z energijo t.i. vgradnjo računalniško podprtega sistema za upravljanje 
z energijo, uvedbo standarda SIST EN 16001 oziroma druge napredne načine upravljanja z energijo 
(npr. ciljno spremljanje rabe energije  - CSRE), ki predstavljajo pomembno orodje za povečanje 
učinkovitosti rabe energije. Z uvedbo sistema upravljanja z energijo dosežemo znatne prihranke (7 % 
na električni energiji in 10 % na toploti in gorivih). Sistem je bil vpeljan v določenih javnih objektih. 
Ukrep se izvede še za objekte: ZD NG – Rejčeva, ZD NG – Gradnikova, Goriška lekarna Nova Gorica, 
Kulturni dom Nova Gorica, Mladinski center Nova Gorica, Zavod za šport - pisarne, tribune, 
garderobe, fitnes, Zavod za šport - dvorana Partizan, Zavod za šport – balinišče, Zavod za šport – 
bazen, Zavod za šport - telovadnica Prvačina, Zavod za šport - Kajak center skupaj z barom. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG , odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: december 2017  

5. Pričakovani rezultati: Nenehen nadzor, spremljanje in ovrednotenje rabe energije v javnih 
zgradbah ter hitro odpravljanje napak.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: Vpeljava sistema upravljanja z energijo v javnih stavbah, vzdrževanje 
sistema, informiranje ciljnih skupin, izvajanje organizacijskih ukrepov v domeni lokalne energetske 
agencije se obračunajo v okviru izvajanja kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana – Lokalna 
energetska agencija  

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: število javnih stavb, ki imajo vzpostavljen sistema 
upravljanja z energijo; prihranki pri rabi energije. 

17. Projekt Nekteo (1. del) 

1. Aktivnost: NEKTEO je projekt v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za 
trajnostno energetsko učinkovitost za občin. Cilj projekta je razvoj čezmejnih orodij za izboljšanje 
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. Izboljšano bo 
čezmejno sodelovanje na energetskem področju in posledično bo prispevalo k doseganju ciljev za 
zaščito podnebja. Izvedeno bo osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah 
po projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij: energetskih točk, čezmejni potujoči 
NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti, dvojezični izobraževalni program o energetski 
učinkovitost za ciljne skupine z vključitvijo pilotnih občin, jezikovni tečaji, vizualizirano spremljanje 
energije v pilotnih občinah in razvoj načrtov za energetsko učinkovitost; čezmejni natečaji iz 
energetske učinkovitosti v kategorijah Občina, Občinski objekt in Posameznik. Aktivno bodo vključeni 
javni uslužbenci v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče 
leto 2016). Vodilni partner: Amt der Kärnten Landesreigerung, Partnerji projekta: GOLEA, Razvojna 
agencija SORA d.o.o., Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Mestna občina 
Nova Gorica. 

2. Nosilec: MONG  
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3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: december 2017  

5. Pričakovani rezultati: osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah po 
projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij, ostale pripravljalne aktivnosti, itd. 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 71.614,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 15 %: 10.742,10 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 85 % Interreg V-A Slovenija-Avstrija: 60.871,00 € (z DDV) 

10. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izveden projekt (da/ne). 

18. Tehnična pomoč  Evropska investicijska banka (EIB), Program ELENA (l. 2017) 

Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti 
občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo  svetovanje) za namene:  

- Energetska sanacija javnih stavb 
- Daljinsko ogrevanje 
- Javna razsvetljava 
- Trajnostna mobilnost 
- Komunalna infrastruktura 

Opomba: Dokumentacija se izdela za potrebe prijave na razpise za pridobitev namenskih nepovratnih 
sredstev, ipd. oziroma same izvedbe projektov na področju učinkovite rabe energije ali uvedbe 
obnovljivih virov energije. 

19. Sanacija občinskih javnih stavb 1. sklop, 1. faza 

Pripravi se ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo ter izvede javno naročilo za prenovo 
stavb. Pridobi se namenska nepovratna sredstva. Občinske javne stavbe se sanira v skladu z načrtom 
izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah (Vrtec Šempas, OŠ Branik – telovadnica, OŠ 
Solkan – telovadnica, Vrtec Dornberk). 

AKTIVNOSTI ZA LETO 2018 

20. Priprava izhodišč in oblikovanje predloga finančnega modela ter priprava prijave za 
pridobitev namenskih nepovratnih sredstev za izvedbo pilotnega projekta celostne 
sanacije večstanovanjskih stavb v urbani soseski  

1. Aktivnost: Slabšanje ekonomskega položaja družin otežuje dogovore in odločanje o naložbah, zato 
so potrebni alternativni finančni modeli, ki bi lastnike stanovanj spodbudili k prenovam. Izvede se 
pripravo izhodišč in oblikovanje predloga finančnega modela ter priprava prijave za pridobitev 
namenskih nepovratnih sredstev za izvedbo pilotnega projekta celostne sanacije večstanovanjskih 
stavb v urbani soseski.  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, Stanovanjski sklad MONG j.s., upravitelji 
večstanovanjskih stavb 

4. Rok izvedbe: junij 2018 

5. Pričakovani rezultati: Izveden pilotni projekt postane primer dobre prakse in zgled za 
implementacijo ustreznega finančnega modela za izvedbo celostne sanacije večstanovanjskih stavb. 
Ključnega pomena je promocija tovrstnih projektov ter prenos dobrih praks.  
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6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 5.000,00 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Izvedba pilotnega projekta celostne sanacije 
večstanovanjskih stavb v urbani soseski da/ne, število izvedenih celostnih sanacij večstanovanjskih 
objektov ob uporabi razvitega finančnega modela. 

21. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb  

1. Aktivnost: Energetski pregled nam poda natančen vpogled v strukturo in stroške rabe energije ter 
seznam prioritetnih organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije. Ta vpogled 
oziroma posnetek obstoječega stanja in rešitev je tudi osnova za izdelavo operativnega programa za 
izvajanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in stroškov za energijo. Bistvo 
energetskega pregleda je kompleksna analiza problematike oskrbe in rabe energije ter na koncu 
seveda predlog rešitve. Pristop, ki ga predpisuje in pooseblja energetski pregled, je temelj za ustrezne 
tehnične in ekonomske rešitve, saj obravnava problematiko celostno, strukturirano in po točno 
določenih predpisih. Razširjen energetski pregled je eden od dokumentov, ki je praviloma zahtevan 
kot dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev pri razpisih energetske sanacije javnih 
objektov. Na osnovi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda stavb in ugotovitev na 
osnovi tega pregleda predlagamo, da se razširjen energetski pregled izvede za sledeče zgradbe: OŠ 
Dornberk, OŠ Dornberk – POŠ Prvačina, OŠ in vrtec Branik, OŠ in Vrtec Čepovan, OŠ Milojke Štrukelj 
Nova Gorica, OŠ Solkan – POŠ in Vrtec Grgar, OŠ Šempas, Vrtec NG – Enota Čriček, Vrtec NG – Enota 
Najdihojca, ZD NG – Gradnikova, Goriška lekarna Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, 
Glasbena šola Nova Gorica, Mladinski center Nova Gorica, Zavod za šport - pisarne, tribune, 
garderobe, fitnes, Zavod za šport – bazen. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Lokalna energetska agencija, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: junij 2018 

5. Pričakovani rezultati: Predlog ukrepov sanacije posamezne stavbe za zmanjšanje rabe energije in 
stroškov za energijo.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 28.500,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 10 %: 2.850,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 90 % Tehnična pomoč  Evropska investicijska bank (EIB), Program ELENA: 
25.650,00 € (z DDV) 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelani razširjeni energetski pregled stavb 
(da/ne). 

22. Izdelava načrta izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah 

1. Aktivnost: Na osnovi ugotovitev razširjenih energetskih pregledov ter vpeljanega energetskega 
knjigovodstva se izdela prioritetni seznam investicij v javne občinske stavbe. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 
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4. Rok izvedbe: september 2018 

5. Pričakovani rezultati: Izdelan načrt izvajanja ukrepov na občinskih javnih stavbah.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: vključeno v znesek za izvajanje kontinuiranih aktivnosti akcijskega plana 
- Lokalna energetska agencija 

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja:  / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: pripravljen načrt (da/ne). 

PO IZDELANEM NAČRTU IZVAJANJA UKREPOV URE V JAVNIH STAVBAH SE V SKLADU Z NJIM 
REZERVIRAJO SREDSTVA V PRORAČUNU ZA POTREBNE SANACIJE. 

23. Obnovitvene investicije DO KENOG  

1. Aktivnost: Predvidena je izvedba obnovitvenih investicij:  

 Nadgradnja centralno nadzornega sistema CNS 

 Obnova toplotnih postaj stanovanjskih blokov Gradnikove in Cankarjeve (15 toplotnih postaj) 

 Zamenjava in umerjanje števcev toplotne energije  

 Obnova toplovodnega omrežja  

 Obnova vročevodnega omrežja  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2018 

5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 140.000,00 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 140.000,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije (da/ne) 

24. Priprava odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno 
energijo v Mestni občini Nova Gorica 

1. Aktivnost: Pravno formalno ni urejeno področje distribucije toplote z odlokom o izvajanju 
gospodarske javne službe. Pripravi se ustrezen odlok. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG 

4. Rok izvedbe: december 2018 

5. Pričakovani rezultati: pravno formalna ureditev področja distribucije toplote z odlokom o izvajanju 
gospodarske javne službe 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 1.500,00 € (z DDV) (Vrednost projekta se nanaša na pripravo 
odloka) 
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8. Financiranje s strani občine: 100 %: 1.500,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: sprejet odlok na Mestnem svetu MONG 
(da/ne) 

25. Animiranje potencialnih deležnikov pri vzpostavitvi lesne verige 

1. Aktivnost: Lesno predelovalna industrija ima že dolgo tradicijo v regiji in je v zadnjih dvajsetih letih 
utrpela velik upad v poslovanju. V okviru aktivnosti je predvideno animiranje potencialnih deležnikov 
pri vzpostavitvi lesne verige s centrom za oskrbo z lesom na lokalnem nivoju vključno s pripravo 
gradiv, izvedbo pripravljalnih sestankov ter tematske delavnice.  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG 

4. Rok izvedbe: december 2018 

5. Pričakovani rezultati: V prvi fazi se gre za vzpostavitev komunikacije med ključnimi deležniki pri 
vzpostavitvi lesne verige na lokalnem nivoju. Preveri se interes deležnikov za vzpostavitev verige. 
Ugotovi se možne lokacije za hranjenje surovine ter predstavi razpoložljive finančne vire za izvedbo 
nadaljnjih aktivnosti.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 2.440,00 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 % 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: potencialni deležniki pri vzpostavitvi lesne verige 
nadaljujejo na nadaljnjimi aktivnostmi pri vzpostavitvi lesne verige (da/ne) 

26. Projekt Nekteo (2. del) 

1. Aktivnost: NEKTEO je projekt v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za 
trajnostno energetsko učinkovitost za občin. Cilj projekta je razvoj čezmejnih orodij za izboljšanje 
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. Izboljšano bo 
čezmejno sodelovanje na energetskem področju in posledično bo prispevalo k doseganju ciljev za 
zaščito podnebja. Izvedeno bo osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah 
po projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij: energetskih točk, čezmejni potujoči 
NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti, dvojezični izobraževalni program o energetski 
učinkovitost za ciljne skupine z vključitvijo pilotnih občin, jezikovni tečaji, vizualizirano spremljanje 
energije v pilotnih občinah in razvoj načrtov za energetsko učinkovitost; čezmejni natečaji iz 
energetske učinkovitosti v kategorijah Občina, Občinski objekt in Posameznik. Aktivno bodo vključeni 
javni uslužbenci v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče 
leto 2016). Vodilni partner: Amt der Kärnten Landesreigerung, Partnerji projekta: GOLEA, Razvojna 
agencija SORA d.o.o., Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Mestna občina 
Nova Gorica. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: december 2018  

5. Pričakovani rezultati: osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah po 
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projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij, ostale pripravljalne aktivnosti, itd.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 98.478,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 15 %: 14.771,70 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 85 % Interreg V-A Slovenija-Avstrija: 83.706,30 € (z DDV) 

10. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izveden projekt (da/ne). 

27. Tehnična pomoč  Evropska investicijska banka (EIB), Program ELENA (l. 2018) 

Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti 
občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo  svetovanje) za namene: 

- Energetska sanacija javnih stavb 
- Daljinsko ogrevanje 
- Javna razsvetljava 
- Trajnostna mobilnost 
- Komunalna infrastruktura 

Opomba: Dokumentacija se izdela za potrebe prijave na razpise za pridobitev namenskih nepovratnih 
sredstev, ipd. oziroma same izvedbe projektov na področju učinkovite rabe energije ali uvedbe 
obnovljivih virov energije. 

28. Sanacija občinskih javnih stavb 1. sklop, 2. faza 

Pripravi se ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo ter izvede javno naročilo za prenovo 
stavb. Pridobi se namenska nepovratna sredstva. Občinske javne stavbe se sanira v skladu z načrtom 
izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah (Vrtec Šempas, OŠ Branik – telovadnica, OŠ 
Solkan – telovadnica, Vrtec Dornberk). 

AKTIVNOSTI ZA LETO 2019 

29. Postavitev treh polnilnic in nakup občinskega vozila na električni pogon 

1. Aktivnost: Postavitev treh polnilnic in nakup občinskega vozila na električni pogon  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG  

4. Rok izvedbe: april 2019 

5. Pričakovani rezultati: V okviru te aktivnosti se pričakuje, da bi občina aktivno sodelovala pri 
postavitvi in promociji polnilnice ter samih vozil na električni pogon, ki bodo v prihodnosti zagotovo 
zaznamovala določen del trga. Občina s takimi pilotnimi projekti med drugim usmerja razvoj na 
lokalnem nivoju v kontekst t.i. pametnih skupnosti. Slednjo se v začetni fazi razvija prav skozi EU 
projekte na to temo.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 70.000,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 50 % 

9. Ostali viri financiranja:  50 % EU in SLO nepovratna sredstva 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedena postavitev treh polnilnic za vozila na 
električni pogon in nakup enega vozila na električni pogon (da/ne). 
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30. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene investicije DO KENOG  

1. Aktivnost: Predvidena je izvedba novih investicij (priklop novih uporabnikov) ter izvedba 
obnovitvenih investicij: 

 Nadgradnja centralno nadzornega sistema CNS 

 Priklop novih uporabnikov 

 Obnova toplotnih postaj stanovanjskih blokov Gradnikove in Cankarjeve (15 toplotnih postaj) 

 Zamenjava in umerjanje števcev toplotne energije  

 Obnova toplovodnega omrežja  

 Obnova vročevodnega omrežja   

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2019 

5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja, povečanje odjema 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 339.465,00 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 339.465,00 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije (da/ne) 

31. Investicija vročevod Kidričeva ulica v vklopu investicije prenova magistrale (DO KENOG)  

1. Aktivnost: Projekt se izvede v okviru projekta Celovite prenove osrednjega dela Kidričeve ulice v 
Novi Gorici. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2019 

5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 342.234,78 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 342.234,78 € (z DDV)  

9. Ostali viri financiranja: Možnost sofinanciranja izvedbe investicije v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Trajnostni razvoj urbanih območij bo 
v Sloveniji podprt skozi instrument celostnih teritorialni naložb. 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije(da/ne) 

32. Investicija vročevod Vojkova-Jelinčičeva (DO KENOG)  

1. Aktivnost: Projekt se izvede v okviru projekta Celovite prenove osrednjega dela Kidričeve ulice v 
Novi Gorici oziroma predhodno sočasno s projektom prenove vodovoda na tem območju. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2019 
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5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 384.580,26 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 384.580,26 € (z DDV)  

9. Ostali viri financiranja: Možnost sofinanciranja izvedbe investicije v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Trajnostni razvoj urbanih območij bo 
v Sloveniji podprt skozi instrument celostnih teritorialni naložb. 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije(da/ne) 

33. Projekt Nekteo (3. del) 

1. Aktivnost: NEKTEO je projekt v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za 
trajnostno energetsko učinkovitost za občin. Cilj projekta je razvoj čezmejnih orodij za izboljšanje 
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. Izboljšano bo 
čezmejno sodelovanje na energetskem področju in posledično bo prispevalo k doseganju ciljev za 
zaščito podnebja. Izvedeno bo osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah 
po projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij: energetskih točk, čezmejni potujoči 
NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti, dvojezični izobraževalni program o energetski 
učinkovitost za ciljne skupine z vključitvijo pilotnih občin, jezikovni tečaji, vizualizirano spremljanje 
energije v pilotnih občinah in razvoj načrtov za energetsko učinkovitost; čezmejni natečaji iz 
energetske učinkovitosti v kategorijah Občina, Občinski objekt in Posameznik. Aktivno bodo vključeni 
javni uslužbenci v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče 
leto 2016). Vodilni partner: Amt der Kärnten Landesreigerung, Partnerji projekta: GOLEA, Razvojna 
agencija SORA d.o.o., Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Mestna občina 
Nova Gorica. 

2. Nosilec: MONG 

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG, odgovorne osebe javnih zavodov 

4. Rok izvedbe: december 2019  

5. Pričakovani rezultati: osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah po 
projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij, ostale pripravljalne aktivnosti, itd.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 29.846,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 15 %: 4.476,90 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: 85 % Interreg V-A Slovenija-Avstrija: 25.369,10 € (z DDV) 

10. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izveden projekt (da/ne). 

34. Tehnična pomoč  Evropska investicijska banka (EIB), Program ELENA (l. 2019) 

Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti 
občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo  svetovanje) za namene:  

- Energetska sanacija javnih stavb 
- Daljinsko ogrevanje 
- Javna razsvetljava 
- Trajnostna mobilnost 
- Komunalna infrastruktura 

Opomba: Dokumentacija se izdela za potrebe prijave na razpise za pridobitev namenskih nepovratnih 
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sredstev, ipd. oziroma same izvedbe projektov na področju učinkovite rabe energije ali uvedbe 
obnovljivih virov energije.  

35. Sanacija občinskih javnih stavb 2. sklop 

Pripravi se ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo ter izvede javno naročilo za prenovo 
stavb. Pridobi se namenska nepovratna sredstva. Občinske javne stavbe se sanira v skladu z načrtom 
izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah (Vrtec Šempas, OŠ Branik – telovadnica, OŠ 
Solkan – telovadnica, Vrtec Dornberk). 

36.  Izvedba projekta izrabe OVE/SPTE na sistemu DO KENOG-a 1. del 

Skladno z ugotovitvami  Študije izvedbe prenove in širitve omrežja DO KENOG ter uporabe OVE/SPTE 
se izvede projekt razširitve mestne kotlarne in/ali izvedbo SPTE na lokaciji kotlovnice Ledine ter 
povezava toplovoda toplovod DOLB Majske poljane – TP Ledine v Novi Gorici (KENOG) 

AKTIVNOSTI ZA LETO 2020 

37. Postavitev polnilne postaje za vozila na stisnjen zemeljski plin  

1. Aktivnost: Pospešeno gradnjo mreže polnilnic na stisnjen zemeljski plin (t.i. CNG Compressed 
natural gas) lahko v Sloveniji pričakujemo v prihodnjih letih. Cilj Evropske unije je, da bi se leta 2020 
po evropskih cestah vozilo pet odstotkov vozil na stisnjen ZP (danes 0,5 odstotka). Ključni dejavnik za 
dosego tega cilja je izgradnja mreže polnilnih mest. Omogoči se polnjenje za osebna vozila, mestnim 
avtobusom, tovornjakom in ostalim. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: Lokalna energetska agencija, MONG  

4. Rok izvedbe: junij 2020 

5. Pričakovani rezultati: Zaradi povečanja vozil na plin je smiselna postavitev vsaj ene polnilne postaje 
v občini. Ta vozila so tudi ekološko bolj sprejemljiva od običajnih vozil na bencin oz. dizel.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 120.000,00 € (z DDV) (predvidoma investicijo izvede distribucijsko 
podjetje) 

8. Financiranje s strani občine: 0 % 

9. Ostali viri financiranja:  EU in SLO nepovratna sredstva ter nepovratna sredstva velikih zavezancev 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedena postavitev ene polnilne postaje na 
alternativna goriva (da/ne). 

38. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene investicije DO KENOG  

1. Aktivnost: Predvidena je izvedba novih investicij (priklop novih uporabnikov) ter izvedba 
obnovitvenih investicij: 

 Nadgradnja centralno nadzornega sistema CNS 

 Priklop novih uporabnikov 

 Obnova toplotnih postaj stanovanjskih blokov Gradnikove in Cankarjeve (15 toplotnih postaj) 

 Zamenjava in umerjanje števcev toplotne energije  

 Obnova toplovodnega omrežja  

 Obnova vročevodnega omrežja  
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2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2020 

5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja, povečanje odjema 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 243.228,96 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 243.228,96 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije (da/ne) 

39. Investicija vročevod Kidričeva ulica - JUG napajanje javnih objektov (DO KENOG)  

1. Aktivnost: Predvidena je izvedba Širitve sistema DO KENOG po Kidričevi ulici. Na ta način se 
zagotovi nove odjemalce (OŠ Kozara, OŠ Frana Erjavca, Centralni vrtec in Vrtec enota Mojca, Dijaški 
dom, Dom upokojencev, v primeru gradnje tudi Kampus Univerze ob Novi Gorici na lokaciji ob Kornu, 
itd.). Projekt se izvede v okviru projekta Celovite prenove osrednjega dela Kidričeve ulice v Novi 
Gorici. 

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2020 

5. Pričakovani rezultati: širitev omrežja  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 430.009,41 € (z DDV)  

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 430.009,41  € (z DDV)  

9. Ostali viri financiranja: Možnost sofinanciranja izvedbe investicije v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Trajnostni razvoj urbanih območij bo 
v Sloveniji podprt skozi instrument celostnih teritorialni naložb. 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije(da/ne) 

40. Vzpostavitev mreže javnega prevoza na poziv 

1. Aktivnost: Izdela se študijo izvedljivosti. Z vzpostavitvijo mreže javnega prevoza na poziv bo Občina 
omogočila javni prevoz v krajih tudi izven glavnih prometnic. Mrežo se vzpostavi v okviru EU 
projektov.  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG  

4. Rok izvedbe: december 2020 

5. Pričakovani rezultati: Povečanje število prevoženih potnikov v okviru javnih prevozov.  

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 50.000,00 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 10.000,00 € (z DDV) 
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9. Ostali viri financiranja:  40.000,00 € (z DDV) EU in SLO nepovratna sredstva 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Vzpostavljena mreže javnega prevoza na 
poziv (da/ne). 

41. Sanacija občinskih javnih stavb 3. sklop 

Pripravi se ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo ter izvede javno naročilo za prenovo 
stavb. Pridobi se namenska nepovratna sredstva. Občinske javne stavbe se sanira v skladu z načrtom 
izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah. 

42.  Izvedba projekta izrabe OVE/SPTE na sistemu DO KENOG-a 2. del 

Skladno z ugotovitvami  Študije izvedbe prenove in širitve omrežja DO KENOG ter uporabe OVE/SPTE 
se izvede projekt razširitve mestne kotlarne in/ali izvedbo SPTE na lokaciji kotlovnice Ledine ter 
povezava toplovoda toplovod DOLB Majske poljane – TP Ledine v Novi Gorici (KENOG). 

AKTIVNOSTI MED LETI 2021 IN 2026 

43. Obnovitvene investicije DO KENOG  

1. Aktivnost: Predvidena je izvedba obnovitvenih investicij:  

 Nadgradnja centralno nadzornega sistema CNS 

 Obnova toplotnih postaj stanovanjskih blokov Gradnikove in Cankarjeve (15 toplotnih postaj) 

 Zamenjava in umerjanje števcev toplotne energije  

 Obnova toplovodnega omrežja  

 Obnova vročevodnega omrežja  

2. Nosilec: MONG  

3. Odgovorni: MONG, Javno podjetje KENOG d.o.o. 

4. Rok izvedbe: december 2021 

5. Pričakovani rezultati: manjšanje izgub omrežja 

6. Način spremljanja rezultatov: Letno poročilo LEK 

7. Celotna vrednost projekta: 100 %: 609.536,16 € (z DDV) 

8. Financiranje s strani občine: 100 %: 609.536,16 € (z DDV) 

9. Ostali viri financiranja: / 

10. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izvedene investicije (da/ne) 

44. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene investicije DO KENOG (nadaljevanje) 

Nadaljuje se izvedba novih investicij (priklop novih uporabnikov) ter izvedba obnovitvenih investicij v 
obdobju 2021-2024. Obseg del ni znan. 

45. Sanacija občinskih javnih stavb 4. sklop 

Pripravi se ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo ter izvede javno naročilo za prenovo 
stavb. Pridobi se namenska nepovratna sredstva. Občinske javne stavbe se sanira v skladu z načrtom 
izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah. 

46. Gradnja regionalnega kolesarskega omrežja 

Z ureditvijo ustreznih kolesarskih poti spodbudimo lokalno prebivalstvo v uporabo koles za prevoz 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE NOVA GORICA – povzetek 

 

 

41 

znotraj MONG. 

Po poteku petletnega obdobja, znotraj katerega se bo izvajal akcijski načrt, bo potrebno izdelati 
novega, kjer bi bilo smiselno pregledati do tedaj opravljene aktivnosti in le te ovrednotiti ter 
opredeliti nov akcijski načrt. 
 

5.2 Srednjeročne finančne obveznosti 
Na osnovi akcijskega načrta smo v tabeli 12 podali finančni načrt projektov za obdobje 2017-2026 po 
ukrepih. Upoštevane so vrednosti za kontinuirane aktivnosti in posamezne projekte po letih. Cene so 
z vštetim DDV. V tabeli 13 so prikazane finančne obveznosti skupaj po letih. 
 
Tabela 12: Finančni načrt projektov za obdobje 2017-2026 po ukrepih 

Predlog ukrepa 
Vrednost 
projekta  

(EUR z DDV) 

Financiranje s 
strani občine  
(EUR z DDV) 

Drugi viri 
financiranja  
(EUR z DDV) 

Leto 2017       

Kontinuirane aktivnosti 1.-9. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

10. Izdelava razširjenih energetskih pregledov 
javnih stavb  

8.000,00 € 800,00 € 7.200,00 € 

11. Izdelava Celostne prometne strategije 26.567,94 € 3.985,19 € 22.582,75 € 

12. Izvedba javnega naročila za oddajo koncesije 
za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe izvajanja javne razsvetljave v MONG 

14.640,00 € 1.464,00 € 13.176,00 € 

13. Študija izvedbe prenove in širitve omrežja DO 
Kenog ter uporabe OVE/SPTE 

20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00 € 

14. Prenova javne razsvetljave 1.794.786,99 € 65.000,00 € 1.729.786,99 € 

15. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene 
investicije DO Kenog  

200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 

16. Vpeljava sistema upravljanja z energijo v 
javnih stavbah* 

 /  /  / 

17. Projekt Nekteo (1. del) 71.614,00 € 10.742,10 € 60.871,00 € 

18. Tehnična pomoč  Evropska investicijska bank 
(EIB), Program ELENA (l. 2017) 

97.360,00 € 9.736,00 € 87.624,00 € 

19. Sanacija občinskih javnih stavb 1. sklop, 1. 
faza 

n.p. n.p. n.p. 

Leto 2018       

Kontinuirane aktivnosti 1.-9. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

20. Priprava izhodišč in oblikovanje predloga 
finančnega modela ter priprava prijave za 
pridobitev namenskih nepovratnih sredstev za 
izvedbo pilotnega projekta celostne sanacije 
večstanovanjskih stavb v urbani soseski 

5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

21. Izdelava razširjenih energetskih pregledov 
javnih stavb  

28.500,00 € 2.850,00 € 25.650,00 € 

22. Izdelava načrta izvajanja ukrepov URE na 
posameznih javnih stavbah * 

 /  /  / 

23. Obnovitvene investicije DO Kenog  140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 

24. Priprava odloka o izvajanju izbirne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s toplotno 
energijo v Mestni občini Nova Gorica 

1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 
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Predlog ukrepa 
Vrednost 
projekta  

(EUR z DDV) 

Financiranje s 
strani občine  
(EUR z DDV) 

Drugi viri 
financiranja  
(EUR z DDV) 

25. Animiranje potencialnih deležnikov pri 
vzpostavitvi lesne verige 

2.440,00 € 2.440,00 € 0,00 € 

26. Projekt Nekteo (2. del) 98.478,00 € 14.771,70 € 83.706,30 € 

27. Tehnična pomoč  Evropska investicijska bank 
(EIB), Program ELENA (l. 2018) 

91.500,00 € 9.150,00 € 82.350,00 € 

28. Sanacija občinskih javnih stavb 1. sklop, 2. 
faza 

n.p. n.p. n.p. 

Leto 2019       

Kontinuirane aktivnosti 1.-9. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

29. Postavitev treh polnilnic in nakup občinskega 
vozila na električni pogon 

70.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 

30. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene 
investicije DO Kenog 

339.465,00 € 339.465,00 € 0,00 € 

31. Investicija vročevod Kidričeva ulica v vklopu 
investicije prenova magistrale (DO Kenog) 

342.234,78 € 342.234,78 € 0,00 € 

32. Investicija vročevod Vojkova-Jelinčičeva (DO 
KENOG)  

384.580,26 € 384.580,26 € 0,00 € 

33. Projekt Nekteo (3. del) 29.846,00 € 4.476,90 € 25.369,10 € 

34. Tehnična pomoč  Evropska investicijska bank 
(EIB), Program ELENA (l. 2019) 

76.501,00 € 7.650,10 € 68.850,90 € 

35. Sanacija občinskih javnih stavb 2. sklop n.p. n.p. n.p. 

36.  Izvedba projekta izrabe OVE/SPTE na 
sistemu DO Kenog 1. del 

n.p. n.p. n.p. 

Leto 2020       

Kontinuirane aktivnosti 1.-9. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

37. Postavitev polnilne postaje za vozila na 
stisnjen zemeljski plin  120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 

38. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene 
investicije DO Kenog  

243.228,96 € 243.228,96 € 0,00 € 

39. Investicija vročevod Kidričeva ulica - JUG 
napajanje javni objekti (DO Kenog)  

430.009,41 € 430.009,41 € 0,00 € 

40. Vzpostavitev mreže javnega prevoza na poziv 50.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

41. Sanacija občinskih javnih stavb 3. sklop n.p. n.p. n.p. 

42.  Izvedba projekta izrabe OVE/SPTE na 
sistemu DO Kenog 2. del 

n.p. n.p. n.p. 

Leta 2021 - 2026       

Kontinuirane aktivnosti 1.-9. 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00 € 

43. Obnovitvene investicije DO Kenog  609.536,16 € 609.536,16 € 0,00 € 

44. Priklop novih uporabnikov in obnovitvene 
investicije DO Kenog (nadaljevanje) 

n.p. n.p. n.p. 

45. Sanacija občinskih javnih stavb 4. sklop n.p. n.p. n.p. 

46. Gradnja regionalnega kolesarskega omrežja n.p. n.p. n.p. 

 
5.415.788,50 € 2.995.620,56 € 2.420.167,04 € 

 
*Opomba: Obračunano v okviru kontinuiranih aktivnosti akcijskega načrta. 
**Opomba: Znesek pri ukrepu Tehnična pomoč Evropska investicijska banka (EIB), Program ELENA 
predstavlja višino tehnične pomoči, ki ni zajeta pri ostalih ukrepih akcijskega načrta. 
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V finančni načrt projektov za obdobje 2017-2026 niso vključene investicije v izvedbo aktivnosti iz 
akcijskega načrta, ki v času priprave LEK-a še niso znane. Omenjene finančne obveznosti se bodo 
opredelile naknadno. 
 
Tabela 13: Finančni načrt projektov za obdobje 2017-2026 po letih 

Leto 
Celotna vrednost 

projekta  
(EUR z DDV) 

Financiranje s 
strani občine (EUR 

z DDV) 

Drugi viri 
financiranja  
(EUR z DDV) 

Leto 2017 skupaj 2.244.968,93 € 305.727,29 € 1.939.240,74 € 

Leto 2018 skupaj 379.418,00 € 187.711,70 € 191.706,30 € 

Leto 2019 skupaj 1.254.627,04 € 1.125.407,04 € 129.220,00 € 

Leto 2020 skupaj 855.238,37 € 695.238,37 € 160.000,00 € 

Leta 2021 - 2026 skupaj 681.536,16 € 681.536,16 € 0,00 € 

Skupaj 5.415.788,50 € 2.995.620,56 € 2.420.167,04 € 

 


