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 OB SOČI
Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): Rosana Ščančar, tel. št: 05 398 12 18,
e-mail: rosana.scancar@tic-kanal.si
Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 18.03.2010
Datum poročanja: 24.01.2011
1. Občina Kanal ob Soči IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca.
2. Občina Kanal ob Soči JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo.
3. Če JE, v katero: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija
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 letnih poročil ter
priprava letnih planov

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

Struktura
financiranja
izvedene dejavnosti
glede na vir
financiranja
100% občina Kanal
ob Soči

Učinek
dejavnosti1

Planirano v
LEK
/doseženo v
%

Učinek je
posreden

Izdelava energetskega
koncepta občine Kanal ob Soči

100% občina Kanal
11.480,00 € ob Soči

Učinek je
posreden

Izdelava
letnih poročil
ter priprava
letnih planov
Doseženo v
100%

Popis in študija razvoja javne
razsvetljave cest in javnih
površin občine Kanal ob Soči
Investicije v javno
razsvetljavo, sanacija in
vzdrževanje omrežja: Vrtače,
Močila, G. Polje, Kačja Draga
idr;
Popisi za obnovo in montažo
JR.

100% občina Kanal
5.550,00 € ob Soči

Učinek je
posreden

Doseženo v
100%

23.351,33€ 100% občina Kanal
ob Soči

Učinek je
neposreden.

250,00 €

1

Sanacija stavb – menjava
19.439,35€ 80% občina Kanal ob Učinek je
oken, vrat (Ročinj, OŠ Kanal)
Soči, 20% sredstva
neposreden.
priprava projektne
EU
dokumentacije
(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd.
za pripravo izvedbe posameznih projektov)
1 Pri ukrepih za učinkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije. Pri oskrbi z energijo je
treba navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %. Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za
obnovljive vire energije je treba navesti oceno zmanjšanja emisij ali navesti letno porabo goriva pred ukrepom
(npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr. količina porabljenih sekancev, pri
čemer naj se opredeli tudi obdobje, na katero se ta količina nanaša).

5. V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v
občini Kanal na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v
preteklem letu izvedli te dejavnosti (navedite):
-

število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi,
število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega predstavitvenega
gradiva,
število organiziranih srečanj za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter
približno število udeležencev,
število in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih
udeležili zaposleni vaše občine,
druge morebitne dejavnosti.

Objavljeni prispevki v posameznih medijih in njihovi naslovi:
- junij 2010 – Vitel tv: Ekosklad – predstavitev možnosti subvencij za investicije
občanov na področju OVE in URE (Franc Beravs – direktor Eko sklada) in
povabilo k udeležbi na delavnice, organizirane v primorskih občinah, število: 1X
v večernem programu in 1 X ponovitev oddaje
- december 2010 – Vitel tv: Risanke na temo OVE in URE v poznopopoldanskem
času, število risank: 4, ponovitev: 10 X
- članek z naslovom “Sončni kolektorji, ekosubvencije in ekokrediti”, objavljen v
lokalnih sredstvih obveščanja
- članek z naslovom “Kupiti kotel na kurilno olje ali na lesno biomaso?”, objavljen
v lokalnih sredstvih obveščanja
Pripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo:
- razdelitev vabil občanom na delavnico za predstavitev javnega poziva za
nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, število: 2128 (v vsa
gospodinjstva)
Organizirana srečanja za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter približno število
udeležencev:
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-

delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada,, 20.07.2010 ob 20.00 v
gotski hiši na Kontradi v Kanalu (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino
Kanal ob Soči), število delavnic: 1, število udeležencev: 12

Delavnice in druga srečanja na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine:
- delavnica za občane na temo javni razpisi Eko sklada, 20.07.2010 ob 20.00 v
gotski hiši na Kontradi v Kanalu (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino
Kanal ob Soči), število udeležencev: 2
- Delavnica “Javna razsvetljava in energetski management”, dne 17.12.2010 ob
9:00 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, število udeležencev: 2
Druge morebitne dejavnosti:
- INFO informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 8
- Dogovori za sodelovanje pri evropskem projektu ALTERENERGY – vpeljava
energetskega knjigovodstva (sodelovanje občine v vlogi koristnika sredstev).
Projekt je v ocenjevanju.
6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh aktivnosti:
Predvidena
dejavnost

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

Predvidena
struktura
financiranja
dejavnosti glede na
vir financiranja
100% Občina Kanal
333,00 € ob Soči

Učinek dejavnosti1

Izdelava letnih poročil
Učinek je posreden
ter priprava letnih
planov
Projekt informiranja
100% Občina Kanal
Učinek je posreden
750,00 €
in osveščanja občanov
ob Soči
Projekt izobraževanja
100% Občina Kanal
Učinek je posreden
666,67 €
osnovnošolskih otrok
ob Soči
Priprava projektnih
100% Občina Kanal
Učinek je posreden
833,33 € ob Soči
nalog za izvedbo
projektov
Iskanje finančnih
100% Občina Kanal
Učinek je posreden
virov za realizacijo
750,00 € ob Soči
ukrepov
Uvajanje
100% Občina Kanal
Učinek je posreden
1666,67
€
energetskega
ob Soči
knjigovodstva
Investicije v javno
Učinek je neposreden.
84.000,00€ ca. 50-80% Občina
razsvetljavo, sanacija
Kanal ob Soči,
omrežja – oskrba,
20%-50% sredstva EU
sanacija stavb,
projektna
dokumentacija idr.
(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za
pripravo izvedbe posameznih projektov)

3

