
LETNI PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVI UČINKI (9., 10. IN 11. ALINEJA 3. 
ČLENA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IN OBVEZNIH VSEBINAH LOKALNIH 
ENERGETSKIH KONCEPTOV, Ur. List RS št. 74/2009) 

 
Samoupravna lokalna skupnost: MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
 
Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): MATEJ ŽIVEC, tel. 05/335 0 135, e-
naslov: matej.zivec@nova-gorica.si 
 
Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 08.01.2009  

 
Datum poročanja: 31.01.2013 

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

 
4. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:  
 

I.  OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA  ZA DELA ENERGETSKEGA MENAGEMENTA 

Predvidena dejavnost Predvidena 
investicijska 
vrednost oziroma 
strošek dejavnosti 
v EUR (neto 
vrednosti) 

Predvidena 
struktura 
financiranja 
dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

Učinek 
dejavnosti

1
 

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

1.000,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

I/2.) Projekt informiranja in osveščanja   občanov: 
- Informativni listi (vsaj 1x mesečno) z aktualnimi 

temami na področju energetike za zaposlene na 
občinski upravi 

- Članek na temo razpisov za subvencije in 
investicije energetske učinkovitosti občanov na 
Eko skladu 

- Brošure z informacijami o aktualnih razpisih in 
delavnici na temo Ekospodbude ekokrediti ter 
druge možnosti pridobitve 

   nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE 
- Izvedba delavnic (Branik, Nova Gorica in 

Šempas) z naslovom Ekospodbude ekokrediti 
za subvencije v investicije energetske 
učinkovitosti stavb občanov ter druge možnosti 
pridobitve nepovratnih sredstev za ukrepe URE 
in OVE 

- Drugo informiranje. 

2.600,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

I/3a.) Projekt izobraževanja osnovnošolskih otrok 
(komplet učni pripomoček "hiška za prikaz 
ukrepov URE in OVE" za 
OŠ KOZARA) 

1.041,67 € 

50% Mestna 
občina Nova 

Gorica 
50% Petrol URE 

Učinek je 
posreden 



I/3b.) Projekt izobraževanja osnovnošolskih otrok:  
-izvedba tehniških dni 
-izvedba tematskih krožkov 

7.200,00 € 

(Opomba: znesek 
prejmejo 

neposredno 
osnovne šole za 

izvedbo navedenih 
izobraževalnih 

aktivnosti) 

100% Švicarski 
sklad  

Učinek je 
posreden 

I/4.) Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov 
(Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev 
v okviru namenskih razpisov t.i. velikih 
zavezancev z namenom energetske sanacije 
strehe VRTEC KEKEC in energetsko učinkovite 
prenove notranje razsvetljave OŠ M. ŠTRUKELJ, 
OŠ ŠEMPAS, OŠ Dornberk z VVZ Dornberk ter 
zamenjave kotla v VRTCU NAJDIHOJCA in v KS 
Branik) 

4.800,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

I/5.) Nadaljevanje projekta energetskega 
knjigovodstva oz. ciljnega spremljanja rabe 
energije (v nadaljevanju CSRE) 
- OŠ Milojke Štrukelj in POŠ Ledine 
- OŠ Frana Erjavca 
- OŠ Solkan z podružnicama Grgar in Trnovo 
- OŠ Branik 
- OŠ Kozara  
- OŠ Čepovan 
- OŠ Dornberk z VVZ Dornberk, POŠ Prvačina in 
VVZ Prvačina 
- OŠ Šempas, VVZ Šempas 
- VVZ Nova Gorica (enote: Ciciban, Centralni, 
Mojca, Kurirček, Najdihojca, Kekec) 
- Glasbena šola Nova Gorica 
- Ljudska univerza Nova Gorica 

10.500,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Prihranki: do 
10 % oz. 322 

MWh 
energije oz. 

do 32.000,00 
EUR 

zmanjšanja 
stroškov za 
energente. 

 



 

II. OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA ZA DRUGA DELA 

Predvidena dejavnost Predvidena 
investicijska 
vrednost oziroma 
strošek dejavnosti 
v EUR (neto 
vrednosti) 

Predvidena 
struktura 
financiranja 
dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

Učinek 
dejavnosti

1
 

II /1.) Svetovanje na področju energetskega 
načrtovanja: 
1. del. Izvedba 20 preliminarnih energetskih 
pregledov občinskih javnih stavb (nabor podatkov 
o ovoju stavbe, kurilni in električnih napravah, rabi 
energije, indikatorjih rabe energije, prioritetnem 
vrstnem redu ukrepov po objektu, itd.). Objekti: 
- OŠ Milojke Štrukelj in POŠ Ledine 
- OŠ Frana Erjavca 
- POŠ Grgar 
- OŠ Branik 
- OŠ Čepovan 
- OŠ Dornberk z VVZ Dornberk, POŠ Prvačina in 
VVZ Prvačina 
- OŠ Šempas, VVZ Šempas 
- VVZ Nova Gorica (enote: Ciciban, Kurirček, 
Najdihojca, Kekec) 
- Glasbena šola Nova Gorica 
- Ljudska univerza Nova Gorica 
-KS Trnovo, 
-KS Branik 
2. del. priprava nabora objektov primernih za 
kandidiranje na nepovratna sredstva v okviru 
namenskih razpisov t.i. velikih zavezancev ter 
ostalih razpisov z namenom energetske sanacije 
objektov 

4.000,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

II/2.) Energetski pregled 4 izbranih objektov (t.i. 
razširjeni energetski pregled po Metodologiji 
izvedbe energetskega pregleda, Ljubljana 2007) 

12.000,00 € 
 

50% Mestna 
občina Nova 

Gorica 
50% Nepovratna 

sredstva t.i. 
velikih 

zavezancev 

Učinek je 
posreden 

II/3.) Pripravo razpisne dokumentacije ter vodenje 
postopkov oddaje naročila za prenovo javne 
razsvetljave MONG in oddaje koncesije storitve 
javne razsvetljave 

6.000,00  € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

II/4.) Priprava razpisne dokumentacije in vodenje 
postopkov oddaje naročila za energetsko 
učinkovito sanacijo  
Centralnega vrtca in Vrtca Mojca v okviru 
Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti (4301-1/2012) 

4.500,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 

II /5.) Pristop h Konvenciji županov  
(v roku enega leta po pristopu je občina dolžna  
pripraviti/predložiti akcijski načrt za trajnostno 
energijo. Priprava slednjega je planirana za leto 
2014. Mogoča je priprava skupnega akcijskega 
načrta občin iz področja EZTS – GO: Mestna 
občina Nova Gorica, občina Gorica ter Šempeter-
Vrtojba) 

/ 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Učinek je 
posreden 



II /6.) Priprava:  
-projektne in  
-investicijske dokumentacije, 
-vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za 
celovito sanacijo Zdravstvenega doma Nova 
Gorica, OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Branik in VVZ 
Branik, OŠ Dornberk z VVZ Dornberk v okviru 
Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti (predvidena ponovitev razpisa v letu 
2013), 
-javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno 
obrtniških in instalacijskih del Energetsko 
učinkovite sanacije izbranega objekta 

100.000,00 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Ocena 
učinkov 

znana po 
pripravi 

projektne 
dokumentaci
je oziroma 
natančneje 
po izvedbi 

investicije ter 
merjenju 
učinkov. 
Izvedba 

investicije 
deloma v 
letu 2013, 
deloma v 
letu 2014 

 
 

III.              OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA ZA INVESTICIJE 

Predvidena dejavnost Predvidena 
investicijska 

vrednost oziroma 
strošek dejavnosti 

v EUR (neto 
vrednosti) 

Predvidena 
struktura 
financiranja 
dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

Učinek 
dejavnosti

1
 

III /1.) INVESTICIJE toplovodi 

33.333,33 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Ocena 
učinka bo 

mogoča po 
pripravi 

projektne 
dokumentaci
je ter oceni 
varčevalneg
a potenciala 

III/2.) INVESTICIJE toplotne postaje 

33.333,33 € 
100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Ocena 
učinka bo 

mogoča po 
pripravi 

projektne 
dokumentaci
je ter oceni 
varčevalneg
a potenciala 

III/3a.) INVESTICIJE občinski javni objekti: 
Celovita energetska sanacija Centralnega vrtca in 
Vrtca Mojca 

364.303,87€ 

2,4 % Mestna 
občina Nova 

Gorica 
97,6 % 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 

prostor 

Ocena 
učinka bo 

mogoča po 
pripravi 

projektne 
dokumentaci
je ter oceni 
varčevalneg
a potenciala 

III/3b.) INVESTICIJE občinski javni objekti: Širitev 
Projekta Obnovljivi viri energije v primorskih 
občinah. Predvidena je celovita energetska 
prenova POŠ in vrtca Trnovo 
Obseg aktivnosti: 
-Hidravlično uravnoteženje sistema (meritve   

176.990,00 € 

 
Višina donacije 

SECO 
131.691,50 € 

 
MONG: 

Ocena 
učinka bo 

mogoča po 
pripravi 

projektne 
dokumentaci



pretokov, izdelava projektne dokumentacije in 
izvedba) 
Postavitev EK z CSRE (M&T) z vgradnjo dodatne 
merilne opreme za potrebe izvajanja 
energetskega monitoringa 
-Rekonstrukcija fasade 
-Zamenjava stavbnega pohištva 
-Rekonstrukcija strehe z izolacijo 
-Menjava kotla na biomaso 
-Priprava dokumentacije (investicijska, projektna) 
in nadzor = 7% vrednosti investicije fasada, okna, 
streha 

45.298,50 € 
 

OPOMBA: 
Delež 

sofinanciranja je 
še v potrditvi pri 

SECO 
 

je ter oceni 
varčevalneg
a potenciala 

III/3c.) INVESTICIJE občinski javni objekti: ZD 
Nova Gorica 

Višina investicije 
znana po pripravi 

projektantskih 
popisov in 

investicijske 
dokumentacije 

100% Mestna 
občina Nova 

Gorica 

Varčevalni 
potencial bo 

znan po  
pripravi 

projektantski
h izračunov 

III/4.) INVESTICIJE javna razsvetljava 

946.639,45 € 

MONG: 
626.122,69 

EUR, 
Nepovratna EU 

kohezijska 
sredstva 

vključno z SLO 
udeležbo 

320.516,76 EUR 

Prihranek 
energije 
1.042 

MWh/letno 
(prihranek 
merljiv leta 

2014) 

 


