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Poročilo LEK 

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 MIREN – KOSTANJEVICA  

 

Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): ALEŠ VODIČAR – tajnik občine, tel. 

št. 05 330 46 83, e-mail: ales.vodicar@miren-kostanjevica.si 

 

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 02.09.2008 

 

Datum poročanja: 30.01.2012 

 

1. Občina Miren Kostanjevica IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca.  

2. Občina Miren Kostanjevica 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 

Investicijska 

vrednost oz. 

strošek 

dejavnosti v 

EUR (neto 

vrednosti) 

Struktura 

financiranja 

dejavnosti 

glede na vir 

financiranja 

Učinek dejavnosti
1
 

Planirano 

v LEK 

/doseženo 

v % 

 

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 moţnosti pridobitve 

nepovratnih sredstev za ukrepe 

URE in OVE 

500,00 € 

100% Občina 

Miren 
Kostanjevica 

Učinek je posreden 

Doseţeno 

v 100% 
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- Izvedba ene delavnice (Bilje) z 

naslovom Ekospodbude ekokrediti 
za subvencije v investicije 

energetske učinkovitosti stavb 

občanov ter druge moţnosti 

pridobitve nepovratnih sredstev za 
ukrepe URE in OVE 

- Drugo informiranje. 

Izdelava poročila o izvedenih 

aktivnostih iz LEK v letu 2012 ter 
plan aktivnosti za leto 2013 za 

občinski svet (Skladno z 21. 

lenom Pravilnika o 
metodologiji in obveznih vsebinah 

lokalnih energetskih konceptov 

(Ur. List RS, št. 74/2009)). 

416,67 € 
100% Občina 

Miren 

Kostanjevica 

Učinek je posreden 
Doseţeno 
v 100% 

 

Vpeljava energetskega 
knjigovodstva oziroma uvajanje 

ciljnega spremljanja rabe energije 

(v nadaljevanju CSRE) v stavbah 
Osnovna šola Miren in Osnovne 

šole Bilje 

833,33  € 

 

 

85 % 
Programa 

čezmejnega 

sodelovanja 
Slovenija-

Italija 2007-

2013 
10 % SVLR 

5 % Občina 

Miren 

Kostanjevica 

Učinek celotne aktivnosti je 

posreden.  
Ocenjujemo, da se bo poraba v 

javnih stavbah na račun CSRE 

zmanjšala za do 10 % 
(konkretni podatki  bodo na 

razpolago v letu 2013) 

Doseţeno 
v 100% 

Priprava projektne in investicijske 

dokumentacije ter vloge za 

pridobitev nepovratnih sredstev za 
izvedbo obnove posameznih 

elementov ali celotnega zunanjega 

ovoja Osnovne šole Bilje v okviru 

razpisa 
PETROLURE/JP/2012/U04 

(kandidiranje ni bilo uspešno) 

1.600,00 € 

100% Občina 

Miren 

Kostanjevica 

Učinek je posreden  

 

Doseţeno v 

100% 

Priprava projektne in investicijske 
dokumentacije ter vloge za 

pridobitev 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) 

5.350,00 € 

100% Občina 

Miren 
Kostanjevica 

Učinek je posreden  

 
Doseţeno v 

100% 

Odlok o načinu opravljanja ter o 

koncesiji za opravljanje lokalne 

gospodarske javne sluţbe dobave, 
postavitve, vzdrţevanja in 

izvajanja javne razsvetljave v 

2.400,00 € 

100% Občina 

Miren 
Kostanjevica 

Učinek je posreden  

 
Doseţeno v 

100% 
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Občini Miren - Kostanjevica v 

obliki javno-zasebnega partnerstva 
(Uradni list RS, št. 106/2012 ) -

Priprava in svetovanje 

Izbira koncesionarja za izvajanje 

gospodarske sluţbe proizvodnje in 

distribucije vroče vode (DOLB 

Miren) (kotlovnica obratuje) 

/ 
0% Občina 

Miren 

Kostanjevica 

Kotlovnica in toplovod 

zgrajena. Pričetek izvajanja 
ogrevanja na lesno biomaso v 

novembru 2012. Prehod 

ogrevanja na OVE za javne 

stavbe v centru naselja Miren. 
Zmanjšanje emisij CO2 za 

294.000 kg/leto. 

Doseţeno 
v 100% 

 

Podelitev sluţnosti za postavitev 

sončne elektrarne na strehi Doma 

Negovana Nemca v Biljah, objava 
javnega razpisa v januarju 2012 

(elektrarna nameščena) 

1.500,00 € 
- Znesek 

predstavlja 

plačilo za 

pripravo 
javnega razpisa 

za podelitev 

sluţnosti za 
postavitev 

sončne 

elektrarne v 
letu 2011 

100% Občina 

Miren 
Kostanjevica 

Predvidena moč sončne 

elektrarne:  2x49,5 kWp; 

proizvodnja energije iz sončne 
elektrarne (OVE);  100.000 

kWh letno. 

Doseţeno 

v 100% 
 

Gradnja pasivnega vrta Opatje 

Selo; prijava na razpis Ekosklada 

10SUB-VIS11 za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 

498.541 € 

 

EKO SKLAD 

17% 
83% Občina 

Miren-

Kostanjevica 

Star vrtec je porabil 170 
kWh/m2, v novem pasivnem 

vrtcu je predvidena poraba 

energije 15 kWh/m2 površine. 
Prihranek v višini 11.000 kWh 

oziroma 65 %. 

Ni 

Doseţeno  

0% 
(Previsoka 

ponujena 

cena na 
JR) 

1. Priprava in izdelava 

investicijskega programa, 

2. Izvedba postopkov izbire 
izvajalca za izvedbo del s 

skladu z ZJN-2B 

3. Projektna in tehnična 
dokumentacija (PGD, PZI) 

za izgradnjo Kulturno upravnega 

centra Miren KUC 2. faza- 3 etapa 

( –

emer glavno 

vlogo prevzema

12.483 € 

100 % Občina 

Miren-
Kostanjevica,  

 

Učinek je posreden  
 

Doseţeno 

v 100% 
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e, proslave itd.).)  

Energetsko učinkovita obnova 

Krajevne skupnosti Bilje 

60.000 € 

(20.000€ - 

2012, 40.000€-
2013) 

100% Občina 
Miren 

Kostanjevica 

Ocenjujemo da se poraba 

energije v objektu zmanjšala 
za 40 % glede na trenutno 

rabo. Zmanjšanje rabe energije 

ocenjujemo na  1238 kWh 

Doseţeno 
v 33% 

 

1. Priprava in izdelava 

investicijske 
dokumentacije, 

2. Projektna in tehnična 

dokumentacija (PGD, PZI) 
za obnovo Hiše opajske tradicije v 

okviru PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŢELJA 2007 - 2013 

UKREP 322 

10.500,00  € 

39,3% Občina 

Miren-

Kostanjevica 

 
48,3% 

Ministrstvo za 

kmetijstvo in 
okolje – MKO 

 

12,4% 

Krajevna 
skupnost 

Opatje selo 

 

Učinek je posreden  
 

Doseţeno 

v 100% 
 

 

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

Miren-Kostanjevica 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 „Enako toplo bo za petino manj evrov”, objavljen v 

Primorskih novicah, dne 17.11.2012, 

- članek z naslovom „Do novih luči bi radi prišli po novi poti”, objavljen v 

Primorskih novicah, dne 31.12.2012, 

- članek z naslovom „Prihodnjo zimo naj bi »kurili« les”, objavljen v Primorskih 

novicah, dne 7.8.2012, 

- članek z naslovom „Konferenca priloţnosti 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 moţnosti 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 pribliţno število 

udeleţencev: 
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- Delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge moţnosti pridobitve 

nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, 10.04.2012 v Domu krajanov 

Negovana Nemca, Bilje (organizacija GOLEA v sodelovanju z Občino Miren-

Kostanjevica), število delavnic: 1, število udeleţencev: 12 

 

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

- Delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge moţnosti pridobitve 

nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, 10.04.2012 v Domu krajanov 

Negovana Nemca, Bilje (organizacija GOLEA v sodelovanju z Občino Miren-

Kostanjevica), število delavnic: 1, število udeleţencev zaposleni občine: 2 

- Delavnica PRILOŢNOSTI ZA DVIG ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

JAVNIH STAVB, 28.6.2012 na Gradu Dobrovo (organizacija GOLEA v 

sodelovanju z občino Miren-Kostanjevica), število delavnic: 1, število 

udeleţencev zaposleni občine: 1 

- Delavnica Moţnosti financiranja ukrepov OVE IN URE, 20.9.2012 na v 

Primorskem tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 

1, število udeleţencev zaposleni občine: 1 

- Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda Golea 17.1.2012 na Primorskem 

tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 1, število 

udeleţencev zaposleni občine: 1 

- Delavnica za predstavnike občin, ravnatelji, računovodje in hišniki posameznih 

zavodov okviru projekta Kras – Carso. Naslov delavnice:”Delavnica o ciljnem 

spremljanju rabe energije” je potekala na občini Seţana dne 6.7.2012. Cilj te 

delavnice je bil predstavitev osnovnih smernic za učinkovito rabo energije v 

javnih stavbah ter predstavitev koncepta ciljnega spremljanja rabe energije.. 

Število delavnic: 1, število udeleţencev zaposleni občine: 2. 

- Delavnica za usposabljanje odgovornih oseb za uporabo spletne aplikacije CSRE. 

Delavnica v okviru izvajanja aktivnosti DS 3 projekta Kras – Carso:“Ciljno 

spremljanje rabe energije v OŠ Miren dne 19.9.2012. Število delavnic: 1, število 

udeleţencev: 2. 

 

 

Druge morebitne dejavnosti: 

- INFO informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 24, 

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

- Udeleţba učiteljev na izobraţevalnem programu OVE v primorskih občinah, 

število sklopov izobraţevanja: 3, število udeleţenih učiteljev/vzgojiteljev iz 

območja občine Miren-Kostanjevica: 4, 

- Dogovori in sestanki na temo energetske sanacije javne razsvetlajve 

- Dogovori in sestanki na temo energetske sanacije javnih objektov 

- Dogovori in sestanki DOLB Miren 

- Članstvo v strokovnem svetu zavoda Golea – Aleš Vodičar. 
 

6. Za naslednje leto 2012 načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:  
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Predvidena dejavnost Predvidena 

investicijska 

vrednost oziroma 

strošek dejavnosti v 

EUR (neto vrednosti) 

Predvidena 

struktura 

financiranja 

dejavnosti glede na 

vir financiranja 

Učinek dejavnosti
1
 

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 moţnosti 

pridobitve nepovratnih 

sredstev za ukrepe URE in 
OVE 

- Izvedba ene delavnice 

(Bilje) z naslovom 

Ekospodbude ekokrediti za 
subvencije v investicije 

energetske učinkovitosti 

stavb občanov ter druge 
moţnosti pridobitve 

nepovratnih sredstev za 

ukrepe URE in OVE 
- Drugo informiranje. 

500,00 € 

50% Občina Miren 
Kostanjevica 

 

50% Petrol URE 

Učinek je posreden 

Izdelava poročila o 

lenom Pravilnika o 

metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih 

energetskih konceptov (Ur. 

List RS, št. 74/2009)). 

416,67 € 
100% Občina Miren 

Kostanjevica 
Učinek je posreden 
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Priprava in vodenje 

javnega razpisa za izbor 
izvajalca prenove javne 

razsvetljave/koncesionarja 

vključno s sodelovanjem v 

fazi izvajanja projekta 

4.500,00 € 
100% Občina Miren 

Kostanjevica 
Učinek je posreden 

Izvedba energetsko 

učinkovita prenove javne 

razsvetljave  

(Sofinanciranje v okviru 
Javnega razpisa za 

sofinanciranje operacij za 

energetsko učinkovito 
prenovo javne razsvetljave 

za obdobje 2011 do 2013 

(UJR1)) 

245.949,54 € 

Enkratna koncesijska 

dajatev: 199.438,14 €, 

Nepovratna EU 

kohezijska sredstva 
vključno z SLO 

udeleţbo 

46.511,40 € 

Po izvedbi investicije 
zmanjšanje rabe 

energije za 132,65 

MWh na leto 

Gradnja pasivnega vrta 

Opatje Selo; prijava na 
razpis Ekosklada 10SUB-

VIS11 za pridobitev 

nepovratnih sredstev. 

498.541 € 

(87.000€ EKO 
SKLAD 

78.500€ -21- ČLEN 

ZFO-),  

EKO SKLAD 17%  

66% Občina Miren-

Kostanjevica, 15% 
MGRT 

Star vrtec je porabil 
170 kWh/m2, v 

novem pasivnem 

vrtcu je predvidena 
poraba energije 15 

kWh/m2 površine. 

Prihranek v višini 
11.000 kWh oziroma 

65 %. 

Energetsko učinkovita 
obnova Krajevne skupnosti 

Bilje, Bilje 105 

60.000 € 
(20.000 € -2012 

40.000 € - 2013) 

100% Občina Miren 

Kostanjevica 

Ocenjujemo da se 

poraba energije v 
objektu zmanjšala za 

40 % glede na 

trenutno rabo. 
Zmanjšanje rabe 

energije ocenjujemo 

na  1238 kWh 

Priprava:  
-projektne in  

-investicijske 

dokumentacije, 
-vloge za pridobitev 

nepovratnih sredstev za 

celovito sanacijo Osnovne 

šole Miren 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 

30.000,00 € 
100% Občina Miren 

Kostanjevica 

Ocena učinkov znana 

po pripravi projektne 

dokumentacije 

oziroma natančneje 
po izvedbi investicije 

ter merjenju učinkov. 

Izvedba investicije 
deloma v letu 2013, 

deloma v letu 2014 
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del Energetsko učinkovite 

sanacije izbranega objekta 

Nadaljevanje projekta 
energetskega 

knjigovodstva oziroma 

ciljnega spremljenja rabe 
energije (v nadaljevanju 

CSRE) v stavbah Osnovna 

šola Miren in Osnovne šole 

Bilje 

1.200,00  € 

 

 

100% Občina Miren 
Kostanjevica 

Učinek celotne 
aktivnosti je posreden 

Investicija v izgradnjo 

pasivnega vrtca Opatje 

selo 

478.541 € v 2012 

87.000 € EKO 

SKLAD 16% 
83% Občina Miren-

Kostanjevica 

Večja energetska 

učinkovitost; stari 

vrtec je porabil 170 
kWh/m2 oziroma 

17.035 kWh letno, 

nov pasivni pa 

predvidoma 6.210 
kWh letno oziroma 

22,1 kWh/m2 

Investicija v izgradnjo 
upravnega centra Miren 

KUC 2. faza- 3 etapa 

(V 2. fazi – 3. etapi bo 

izgrajena stav

nih 
prireditev 

e, 

proslave itd.).)  

723.144,82 € 

(89,76% investicije v 
letu 2013) 

25,82 % Občina 

Miren-Kostanjevica, 

74,18 % ESRR- 
neposredne regionalne 

spodbude 

 
Stavba bo zgrajena 

skladno s Pravilnikom 

o učinkoviti rabi 
energije 2010. 

Trenutno objekt ni v 

rabi. 

Izvedba investicje vključno 

s stroški nalobe in 
splošnimi stroški za 

obnovo Hiše opajske 

kulture v okviru 
PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŢELJA 2007 - 2013 

UKREP 322 

Skupaj 114.934,84 € 

(Od tega 65.910,11 € 
v letu 2013 in 

39.124,73 € v letu 

2014)  

39,3% Občina Miren-

Kostanjevica 

 

48,3% Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje – 

MKO 

 
12,4% Krajevna 

skupnost Opatje selo 

 

Stavba bo zgrajena 

skladno s Pravilnikom 
o učinkoviti rabi 

energije 2010. 

Trenutno objekt ni v 
rabi. 

 (Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 

pripravo izvedbe posameznih projektov)  

 

Priloge: 
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- 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 


