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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: 21.01.2013
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 so bile izvedene dejavnosti za:
− učinkovito rabo energije,
− uporabo obnovljivih virov energije ter
− izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo

Izvedena dejavnost

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)).

Učinek
dejavnosti1

Planirano v
LEK
/doseženo v
%

416,67 €

100%
Občina
Kanal ob
Soči

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

500,00 €

100%
Občina
Kanal ob
Soči

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

Investicijska
vrednost oz.
strošek
dejavnosti v
EUR (neto
vrednosti)

Struktura
financiranja
izvedene
dejavnosti
glede na vir
financiranja

Projekt informiranja in
osveščanja
- 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 ene delavnice (Avče)
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.
Priprava projektne in
investicijske dokumentacije ter
vloge za pridobitev

9.100,00 €

100%
Nepovratna
EU

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

nepovratnih sredstev za
izvedbo rekonstrukcije javne
razsvetljave v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje
operacij za energetsko
učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011
do 2013 (UJR1)
Energetski pregledi OŠ Kanal
in OŠ Deskle ter Vrtec Deskle
(t.i.
razširjeni
energetski
pregled po po Metodologiji
izvedbe energetskega pregleda,
Ljubljana 2007)

kohezijska
sredstva
vključno z
SLO
udeležbo

8.634,86 €

50% Občina
Kanal ob
Soči

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

36.088,00 €

100%
Občina
Kanal ob
Soči

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

5.580,00 €

100%
Občina
Kanal ob
Soči

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

50% Petrol
URE

Predinvesticijske aktivnosti za
izgradnjo
prizidka
k
obstoječemu objektu Vrtca
Kanal, energetsko sanacijo ter
ureditev okolice v okviru
Operativnega programa za
krepitev regionalnih razvojnih
potencialov 2007 – 2013
Izvedene dejavnosti:
-projektna
dokumentacija
(PGD, PZI, revizija, PID,.. in
-investicijski program

Priprava
razpisne
dokumentacije
za
oddajo
naročila
“Prenova
javne
razsvetljave v Občini Kanal ob
Soči”
Sanacija strehe na novi
telovadnici – OŠ Deskle z
izvedbo
doizolacije
obstoječega ostrešja
(Polaganje
polnila
valjev
obstoječe salonitne kritine iz
toplotne izolacije EPS 100,
dodatna toplotna izolacija iz
kamene volne debeline 50 mm,
gostote 150 kg/m3, strešna
kritina Sikaplan 15G)
Zamenjava oken v Osnovni

32.107,00 €

100%
Občina
Kanal ob
Soči

15.571,83 €

100%
Občina

Ocenjujem
o da se bo
zmanjšala
raba za
ogrevanje
energije
zaradi
izvedbe
ukrepa do
12.507
kWh na
leto
Ocenjujem
o da se bo

Doseženo v
100%

Doseženo v
100%

šoli Deskle (88,9 m2 oken):
-zamenjava oken v prizidku,
-zamenjava oken v novi
učilnici za gospodinjstvo in
učilnici bodočega 1. Razreda,
-zamenjava oken v delavnici
hišnika (po poplavi)
-zamenjava okna v kabinetu
svetovalne delavke

Kanal ob
Soči

zmanjšala
raba za
ogrevanje
energije
zaradi
izvedbe
ukrepa do
9.960 kWh
na leto

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:

Objavljeni prispevki v posameznih medijih in njihovi naslovi:
- članek z naslovom „ Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave”, objavljen
na http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci/novice/evropski-projekti/energetskoucinkovita-prenova-javne-razsvetljave.html, dne 10.09.2012,
- članek z naslovom „Konferenca priložnosti za dvig energetske učinkovitosti
javnih stavb ”, objavljen v NKT Novicah, dne 28.6.2012,
- članek z naslovom „Rajko Leban, GOLEA: Na prihranek energije moramo gledati
kot na prihodek”, objavljen na www.energetika.net/, dne 29.2.2012,
- članek z naslovom „Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda GOLEA”,
objavljen na www.slomedia.it/, dne 25.1.2012,
- članek z naslovom „Kako bodo varčevali z energijo”, objavljen v Primorskih
novicah, dne 18.1.2012,
- druge.
Pripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo:
- Objava vabila občanom na delavnico z naslovom Ekospodbude ekokrediti ter
druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, na
spletnih straneh občine, ter v občinskem glasilu,
Organizirana srečanja za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter približno število
udeležencev:
- Delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, 21.05.2012 v dvorani
večnamenskega objekta v Avčah (organizacija GOLEA v sodelovanju z Občino
Kanal ob Soči), število delavnic: 1, število udeležencev: 6
Delavnice in druga srečanja na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine:
- Delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, 21.05.2012 v dvorani
večnamenskega objekta v Avčah (organizacija GOLEA v sodelovanju z Občino
Kanal ob Soči), število delavnic: 1, število udeležencev zaposleni občine: 2

-

-

-

Delavnica PRILOŽNOSTI ZA DVIG ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
JAVNIH STAVB, 28.6.2012 na Gradu Dobrovo (organizacija GOLEA v
sodelovanju z občino Brda), število delavnic: 1, število udeležencev zaposleni
občine: 1
Delavnica Možnosti financiranja ukrepov OVE IN URE, 20.9.2012 na v
Primorskem tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic:
1, število udeležencev zaposleni občine: 1
Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda Golea 17.1.2012 na Primorskem
tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 1, število
udeležencev zaposleni občine: 1

Druge morebitne dejavnosti:
- INFO informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 24,
- Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),
- Udeležba učiteljev na izobraževalnem programu OVE v primorskih občinah,
število sklopov izobraževanja: 3, število udeleženih učiteljev/vzgojiteljev iz
območja občine Kanal ob Soči: 6,
- Dogovori in sestanki na temo energetske sanacije javne razsvetljave
- Dogovori in sestanki na temo energetske sanacije javnih objektov
- Dogovori in sestanki možnosti mikro DOLB Kanal oz. mikro DOLB Deskle
- Članstvo v strokovnem svetu zavoda Golea – Jurij Murovec.

6. Za naslednje leto 2012 načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:

Predvidena dejavnost

Izdelava letnih poročil ter
priprava letnih planov

Predvidena
investicijska
vrednost
oziroma strošek
dejavnosti v
EUR (neto
vrednosti)
416,67 €

Predvidena
struktura
financiranja
dejavnosti
glede na vir
financiranja
100% Občina
Kanal ob Soči

Učinek
dejavnosti1

Učinek je
posreden

Projekt informiranja in
osveščanja
- 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

500,00 €

50% Občina
Kanal ob Soči

Učinek je
posreden

50% Petrol URE

- Izvedba ene delavnice (Avče)
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.

Projekt izobraževanja
osnovnošolskih otrok –
izvedba izobraževanja
učiteljev na temo URE in
OVE. Namen izobraževanja
je prenos znanja na učitelje,

500,00 €

100% Občina
Kanal ob Soči

Učinek je
posreden

ki bodo to znanje nato
prenesli na učence
Projektna dokumentacija za
celovito energetsko sanacijo
Vrtca Deskle

Priprava:
-investicijske dokumentacije
(DIIP),
-vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev za
celovito sanacijo Vrtca
Deskle 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

Vpeljava energetskega
knjigovodstva oziroma uvajanje
ciljnega spremljanja rabe
energije (v nadaljevanju CSRE)
v osnovnih šolah in vrtcih

15.000,00 €

100% Občina
Kanal ob Soči

Učinek je
posreden

8.800,00 €

100% Občina
Kanal ob Soči

Učinek je
posreden

3.000,00 €

100% Občina
Kanal ob Soči

Do 10 %
prihranek
energije v
prvem letu za
objekte, kjer se
bo uvedlo
ciljno
spremljanje
rabe energije.

4.500,00 €

100% Občina
Kanal ob Soči

Učinek je
posreden

Priprava in vodenje javnega
razpisa 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

Izvedba gradnje prizidka k
obstoječemu objektu Vrtca
Kanal, energetsko sanacijo ter
ureditev okolice v okviru
Operativnega programa za
krepitev regionalnih razvojnih
potencialov 2007 – 2013
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)

Priprava investicijske
dokumentacije, priprava
odloka za podelitev izbirne
gospodarske službe dobave
toplote in priprava ter
razpisne dokumentacije za
pridobitev izvajalca v
izbranih obljektih (ali OŠ
Kanal skupaj z Vrtcem in
okoliškimi objekti ali OŠ
Deskle skupaj z Vrtcem in
okoliškimi objekti)

Plan v letu 2013:
605.298,68 €
Preostala dela se
izvedejo v leto
2014:
52.927,52 €

58,15 % EU
ESRR
41,85 % Občina
Kanal ob Soči
72,53% Občina
Kanal ob Soči

244.555,84 €

6.500,00 €

27,47%
Nepovratna EU
kohezijska
sredstva vključno
z SLO udeležbo

100% Občina
Kanal ob Soči

Ocenjujemo da
se bo zmanjšala
raba za
ogrevanje
energije zaradi
izvedbe ukrepa
za 24.320 kWh
na leto
Po izvedbi
investicije se bo
zmanjšala letna
rabe energije za
javno
razsvetljavo za
344.410 kWh

Učinki odvisni
od izbrane
investicije

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje
dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov)
Priloge:
-

sklep o potrditvi/seznanitvi s poročilom o izvajanju LEK
akcijski načrt iz lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju)
izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema
izvajanje lokalnega energetskega koncepta
druge morebitne priloge

