
PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila 

 

 

LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH (9., 10. 

IN 11. ALINEJA 3. ČLENA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IN OBVEZNIH 

VSEBINAH LOKALNIH ENERGETSKIH KONCEPTOV, Ur. List RS št. 74/2009) 

 

 

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA KANAL 

 

Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): JURIJ MUROVEC, tel. 05 39 81 

200, e-naslov: jurij.murovec@obcina-kanal.si 
 

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 2010  

 

Datum poročanja: XXXXX 

 

1. Občina Kanal IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca.  

2. Občina Kanal JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo.  

3. Če JE, v katero: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. V preteklem letu 2013 so bile izvedene dejavnosti za:  

− učinkovito rabo energije,  

Izvedena dejavnost Investicijska 

vrednost oz. 

strošek 

dejavnosti v 

EUR (neto 

vrednosti) 

Struktura 

financiranja 

izvedene 

dejavnosti 

glede na vir 

financiranja 

Učinek 

dejavnosti
1
 

Planiran

o v LEK 

/doseženo 

v % 

 

Izdelava poročila o izvedenih 

aktivnostih iz LEK v letu 2012 ter 

plan aktivnosti za leto 2013 za 
občinski svet   kladno z 21. 

členom  ravilnika o metodologiji 

in obveznih vsebinah lokalnih 
energetskih konceptov (Ur. List 

R , št. 74/2009). 

 

416,67 € 

100% 

Občina 
Kanal ob 

 oči 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

Projekt Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah.  

Aktivnost izobraževanja otrok in 

učencev ter zaposlenih na OŠ in 
Vrtcih  

 /* /* 
Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

Projekt informiranja in 

izobraževanja javnih uslužbencev 

,udeležba na štirih izobraževalnih 
seminarjih/konferencah na temo 

energetike 

 

 /* /* 
Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

Priprava:  

-projektne, 

-investicijske in,  

-ostale potrebne dokumentacija 
za celovito sanacijo Vrtca Deskle 

v okviru Javnega razpisa za 

sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti 

lokalnih skupnosti LS-2 

 

 
 

27.628,00 € 

 

 

100% 

Občina 
Kanal ob 

 oči 

 

Učinek je 
posreden 

 

Doseženo 
v 100% 

Oprema za spremljanje porabe in 

izvajanje energetskega 

knjigovodstva javne razsvetljave 

 
4.860,00 € 

100% MZIP  
 

(razpis 

UJR1) 
 

 

Učinek je 

posreden 

 

Doseženo 

v 100% 

Priprava obrazcev za zahtevek za 

sofinanciranje UJR ter pomoč pri 
sestavi zahtevka 

 

922,13 € 

 

100% 

Občina 
Kanal ob 

Soči  

 

Učinek je 
posreden 

 

Doseženo 
v 100% 



 

Svetovanje v postopku javnega 
naročila za izbor izvajalca 

gradbeno obrtniških in 

instalacijskih del za izgradnjo 

prizidka k obstoječemu objektu 
Vrtca Kanal, energetsko sanacijo 

ter ureditev okolice v okviru 

Operativnega programa za 
krepitev regionalnih razvojnih 

potencialov 2007 – 2013 

 

3.927,83 € 

100% 

Občina 
Kanal ob 

 oči 

Učinek je 
posreden 

Doseženo 
v 100% 

 

Izvedba gradnje prizidka k 
obstoječemu objektu  rtca Kanal, 

energetsko sanacijo ter ureditev 

okolice v okviru Operativnega 
programa za krepitev regionalnih 

razvojnih potencialov 2007 – 

2013 

675.065,38 € 

 58,15 % EU 

ESRR  

 
41,85   

Občina 

Kanal ob 

 oči  

 
Ocenjujemo, da 

se bo zmanjšalo 

rabo energije po 
izvedbi ukrepa za 

24.320  kWh ter 

emsije CO2 za  

6.323 kg 
 

Doseženo 

v 100% 

 

Izvedba investicije - energetsko 
učinkovita prenova javne 

razsvetljave (591 svetilk) v 

okviru Javnega razpisa za 

sofinanciranje operacij za 
energetsko učinkovito prenovo 

javne razsvetljave za obdobje 

2011 do 2013 (UJR1) 
 

128.222,55 € 

 

50   Občina 
Kanal ob 

 oči 

 

50 % nepovr.  
EU 

kohezijska 

sredstva 
vključno z 

SLO 

udeležbo 
 

 

Ocenjujemo, da 

se bo zmanjšalo 

rabo energije po 
izvedbi ukrepa za 

344.410 kWh ter 

emisije CO2 za  
189.426 kg 

 

Doseženo 

v 100% 

 

Zamenjava oken v Osnovni šoli 

Deskle 

19.609,84  € 

100% 

Občina 
Kanal ob 

 oči 

 

Ocenjujemo, da 

se bo zmanjšalo 
rabo energije po 

izvedbi ukrepa za 

9.805  kWh ter 
emisije CO2 za  

2.549 kg 

 

Doseženo 
v 100 % 

 
Zamenjava oken na stavbi bivše 

osnovne šole Lig 

 

 

8.795,00 € 

100% 
Občina 

Kanal ob 

 oči 

Ocenjujemo, da 
se bo zmanjšalo 

rabo energije po 

izvedbi ukrepa za 
4.398 kWh ter 

emisije CO2 za  

1.143 kg 

Doseženo 

v 100 % 



− uporabo obnovljivih virov energije ter  

− izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo  

*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in je financirana iz finančnih virov GOLEA ter 

ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod. 

 

 

5. V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v 

občini Kanal ob Soči na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov 

smo v preteklem letu izvedli te dejavnosti:  

 

 

 

Zamenjava oken in balkonskih 

vrat v občinskem stanovanju Ulica 

talcev 4, Deskle 

2.432,00 € 

100%  

Občina Kanal 

ob  oči 

 

Ocenjujemo, 

da se bo 
zmanjšalo rabo 

energije po 

izvedbi ukrepa 
za 1.216 

 kWh ter emisije 

CO2 za  316 kg 

 

Doseženo 

v 100 % 

 
Montaža štirih split sistemov za 

ogrevanje v občinskih 

stanovanjih –  rebrničeva ulica 

37, Deskle (razred A+++) 

4.000,00 € 

100% 

Občina 
Kanal ob 

 oči 

 

Ocenjujemo, da 

se bo zmanjšalo 
rabo energije po 

izvedbi ukrepa za 

6.400  kWh ter 

emisije CO2 za  
3.792 kg 

 

Doseženo 
v 100 % 

Montaža split sistema za 
ogrevanje bivšega lokala v 

Kulturnem domu – Deskle 

(razred A+++) 

1.350,00 € 

100% 
Občina 

Kanal ob 

 oči 

 
Ocenjujemo, da 

se bo zmanjšalo 

rabo energije po 

izvedbi ukrepa za 
1.600  kWh ter 

emisije CO2 za  

948 kg 
 

Doseženo 

v 100 % 

Zamenjava oken in balkonskih 

vrat v občinskem stanovanju 

Kambreško 13  vgradnja   C 

oken in vrat) 

4.518.23 € 

100% 

Občina 
Kanal ob 

 oči 

 

Ocenjujemo, da 

se bo zmanjšalo 
rabo energije po 

izvedbi ukrepa za 

2.259  kWh ter 
emisije CO2 za 

587 kg 

 

Doseženo 
v 100 % 



Objavljeni prispevki v posameznih medijih in njihovi naslovi:  

- članek z naslovom »Horuk za nove, svetle čase«, objavljen v časopisu  rimorske 
novice, dne 28.2.2013,     

- prispevek z naslovom »Dan O E«, objavljen na RT   LO-Radio Slovenija-

danes do 13:00, dostopen na http://ava.rtvslo.si/predvajaj/danes-do-13-

00/ava2.168562985 – na 17 min. 30 sek., dne 5.6.2013,   

- prispevek z naslovom »Odmevi na dan O E«, objavljen na Radio Koper-
Primorski dnevnik, dostopen na  http://ava.rtvslo.si/predvajaj/primorski-

dnevnik/ava2.168574565 – na 8 min. 55 sek., dne 5.6.2013, 

- prispevek z naslovom »Dan O E«, objavljen na T  Koper-Primorska kronika, 

dostopen na http://ava.rtvslo.si/predvajaj/primorska-kronika/ava2.168685102/ - na 

13 min. 27 sek., dne 5.6.2013,     

- članek z naslovom » ečje investicije v letu 2013 v Občini Kanal ob  oči«, 
objavljen v Glasilu Občine Kanal ob  oči, letnik XI, številka 38, junij 2013   

- članek z naslovom »Energijski nasveti na vašem e-bralniku, tablici in pametnem 

telefonu«, objavljen v Glasilu Občine Kanal ob  oči, letnik XI, številka 39, 

september 2013   

- članek z naslovom »  občinskem proračunu 900 tisoč evrov«, objavljen v Glasilu 
Občine Kanal ob  oči, letnik XI, številka 37, marec 2013                             

- članek z naslovom » Za energetsko sanacijo vrtcev 1,2 milijona«, objavljen v 
Glasilu Občine Kanal ob  oči, letnik XI, številka 37, marec 2013                             

- druge. 

 

 

 ripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo: 

- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET 

Tolmin in Nova Gorica.  

 

 

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

udeležencev: 

- Izvedba svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske 

svetovalne pisarne ENSVET Tolmin in Nova Gorica.  

 

 

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

- Konferenca: »  Konvencijo županov do projektov trajnostne energetike«,  dne 

17.04.2013,  rtojba  T , Število delavnic: 1, udeležencev zaposleni občine: 1, 

- Delavnica GOLEA: »Dan odprtih vrat Golea«, dne 11.1.2013. Število delavnic: 1, 

udeležencev  zaposleni občine: 1. 

- Konferenca: » ončna energija za namene ogrevanja in hlajenja«, dne 23.9.2013, 

PTP Vtrojba, Število delavnic: 1, udeležencev zaposleni občine: 1. 

- Konferenca: »E CO Konferenca – Kako brez lastnih sredstev energetsko sanirati 

javne stavbe«, dne 4.10.2013, Grad Dobrovo, Število delavnic: 1, udeležencev 

zaposleni občine: 1. 

 

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/danes-do-13-00/ava2.168562985
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/danes-do-13-00/ava2.168562985
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/primorski-dnevnik/ava2.168574565%20–%20na%208%20min
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/primorski-dnevnik/ava2.168574565%20–%20na%208%20min
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/primorska-kronika/ava2.168685102/


Druge morebitne dejavnosti: 

- izdelana e-gradiva (Golea, 2013), dostopna na spletni strani; 

http://www.golea.si/sl/izobrazevanje,  

- INFO  Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, 

število: 30, 

- Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),  

- Dogovori glede saniranja javne razsvetljave, 

- Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov in izvedbe 

investicijskega vzdrževanja,  

 

 
6. Za naslednje leto 2014 načrtujemo izvedbo teh dejavnosti: 

 

 

 

Predvidena dejavnost 

 

 

Predvidena 

 investicijska 

vrednost oziroma 

strošek dejavnosti v 

EUR (neto 

vrednosti) 

 

 

Predvidena 

struktura 

financiranja 

dejavnosti 

glede na vir 

financiranja 

 

Učinek dejavnosti
1
 

 

Izdelava poročila o izvedenih 

aktivnostih iz LEK v letu 2013 
ter plan aktivnosti za leto 2014 

za občinski svet   kladno z 21. 

členom  ravilnika o 

metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih 

konceptov  Ur. List R , št. 

74/2009). 
 

409,84 € 
100  Občina 
Kanal ob  oči 

Učinek je posreden 

 

Zaključek izvedbe gradnje 

prizidka k obstoječemu objektu 
Vrtca Kanal, energetsko 

sanacijo ter ureditev okolice v 

okviru Operativnega programa 
za krepitev regionalnih 

razvojnih potencialov 2007 – 

2013 

 

503.308,20 € 

 58,15 % EU 

ESRR  

 

41,85   Občina 
Kanal ob  oči  

 

Učinek je ocenjen v 

letu 2013 

 

Svetovanje v postopku javnega 

naročila za naložbo  celovite 
sanacije Vrtca Deskle 

 

4.500,00 € 

 

100  Občina 
Kanal ob  oči 

 

Učinek je posreden 



Celovita sanacija Vrtca Deskle 
v okviru Javnega razpisa za 

sofinanciranje operacij za 

energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti LS-2 

302.207,71 € 

 

Upravičeni 
stroški: 

15   Občina 

Kanal ob  oči 

 
85 % 

Ministrstvo za 

infrastrukturo in 
prostor 

 

DDV ni 

upravičen 
strošek 

 

 
Predviden prihranek 

toplote 70.315 

kWh/leto 

 
Predviden prihranek 

električne energije 

1.240 kWh/leto 
 

Predvideno 

zmanjšanje emisij za 

18.964CO2 kg/leto  
 

 
Priprava projektne 

dokumentacije za celovito 

energetsko sanacijo OŠ Deskle 

 

25.000,00 € 100  Občina 
Kanal ob  oči 

Učinek je posreden 

Nadaljevanje energetske 

prenove javne razsvetljave v 

okviru investicijskega 

vzdrževanja iz prihrankov 
tokovine po izvedenem ukrepu 

posodobitve javne razsvetljave 

v okviru razpisa UJR1 

25.000,00 € 

100  Občina 

Kanal ob  oči 

 

 

Ocenjujemo, 

da se bo 

zmanjšalo rabo 
energije po 

izvedbi ukrepa 

za 35.000 
 kWh ter emsije CO2 

za  19.250 kg 

 

 
Zamenjava stavbnega pohištva 

na objektih – stanovanjih v lasti 

občine  vgradnja   C 
stavbnega pohištva) 

 

15.000,00 € 
100  Občina 

Kanal ob  oči 

 

Ocenjujemo, 

da se bo 

zmanjšalo rabo 

energije po 
izvedbi ukrepa 

za 7.500 

 kWh ter emsije CO2 
za  1.950 kg 

 

Zamenjava termostatskih 

ventilov v prostorih občine in 

Režijskega obrata in hidravlično 
uravnoteženje sistema  

  

1.500,00 
100  Občina 

Kanal ob  oči 

 

Ocenjujemo, 
da se bo 

zmanjšalo rabo 

energije po 
izvedbi ukrepa 

za 2.250 

 kWh ter emsije CO2 

za  585 kg 
 



Uvedba sistema upravljanja z 

energijo – nadaljevanje projekta 
energetskega knjigovodstva 

oziroma ciljnega spremljanja 

rabe energije (CSRE) v javnih 
objektih 

3.000,00 € 
100  Občina 

Kanal ob  oči 

 

Z uvedbo sistema 
upravljanja z 

energijo dosežemo 

znatne prihranke 

energije (do 7 % na 
električni energiji in 

10 % na toploti in 

gorivih). Točne 
vrednosti bodo znane 

eno leto po pričetku 

izvajanja tega 

ukrepa. 
 

 

Projekt Obnovljivi viri energije 
v primorskih občinah.  

Aktivnost izobraževanja otrok 

in učencev ter zaposlenih na OŠ 

on Vrtcih 

 

 /* /* Učinek je posreden 

 

Projekt informiranja in 
izobraževanja javnih 

uslužbencev – udeležba na treh 

izobraževalnih 

seminarjih/konferencah na temo 
energetike 

 

 /* /* Učinek je posreden 

*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in je financirana iz finančnih virov GOLEA ter 

ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod. 

 

 

 

 

Kanal:              Župan 

          Andrej Maffi 

 


