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PREDLOG

NASLOV:

SKLEP O POTRDITVI LETNEGA POROČILA O IZVEDENIH UKREPIH
IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LEK OBČINE RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:




29. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 - EZ-1),
3., 25. in 26. člen Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih
konceptov (Uradni list RS, št. 74/09 in 3/11),
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan
PRIPRAVLJALEC:
Župan, energetski upravljavec
OBRAZLOŽITEV:
Občina Renče-Vogrsko je v letu 2012 sprejela Lokalni energetski koncept (LEK), ki je
strateško izvedbeni dokument, ki celovito analizira stanje na področju energetske oskrbe in
porabe energije ter predlaga možnosti nadaljnjega razvoja na območju lokalne skupnosti. Na
podlagi analize se ugotovijo šibke točke in pomanjkljivosti oskrbe in rabe energije po različnih
porabnikih, ter potenciali in možni scenariji novih energetskih rešitev. Poudarek je na
spodbujanju učinkovite rabe energije, ter iskanja možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov
energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe lokalne skupnosti in se hkrati odraža v
zmanjševanju emisij in onesnaževanju okolja. Dodatno pa je cilj LEK-a povečanje
ozaveščenosti in informiranosti javnosti in drugih porabnikov energije, saj je zavedanje o
možnih spremembah in prihrankih ključno za napredek na tem področju.
V skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Uradni list RS, št. 56/16), je ena izmed nalog občine tudi potrditev letnega poročila o
izvedenih ukrepih iz LEK s strani Občinskega sveta in poročanje ministrstvu, pristojnemu za
energijo.
RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov predvideva
enkrat letno izdelavo pisnega poročila o izvajanju LEK ter obravnavo le-tega na občinskem
svetu. Potrjeno poročilo občina posreduje ministrstvu, pristojnemu za energijo.
OCENA STANJA:
V letih 2013-2016 so bili na območju občine Renče-Vogrsko izvedeni prvi večji ukrepi na
področju OVE in URE (Prehod na ogrevanje z biomaso, energetska sanacija OŠ Renče –
sanacija ovoja stavbe prizidka iz l.'84 in telovadnice). Pričakuje se prihranke pri porabi
toplote v višini cca 50%, glede na izhodiščno vrednost v letih 2009-2011, končne vrednosti
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bodo znane po koncu kurilne sezone 2016-2017. V letu 2016 je bil s strani Evropske
investicijske banke potrjen projekt EIB – ELENA za tehnično pomoč – pripravo
dokumentacije za Energetsko sanacijo objektov v občinski lasti. V treh letih lahko Občina
Renče-Vogrsko počrpa do 48.000 €. Ob tem se je občina zavezala do septembra 2019
zagotoviti investicijska vlaganja v višini najmanj 600.000,00 € v ukrepe OVE in URE
(energetske sanacije stavb, učinkovitost javne razsvetljave, trajnostna mobilnost, energetska
učinkovitost komunalne infrastrukture…) V letu 2016 so bile izvedene aktivnosti za prijavo
investicije Energetske sanacije POŠ Bukovica na razpis Ministrstva za infrastrukturo.
Izvedeno je bilo tudi JN in pridobljena najugodnejša ponudba v višini 221.287,20 €, za
sanacijo ovoja stavbe (fasade, stavbno pohištvo, spuščeni strop), obnovo kotlovnice,
zamenjavo svetil, druga gradbeno-obrtniška dela. Rok za prijavo na razpis je 12. 1. 2016,
občina pa se prijavlja v sodelovanju z občinama Hrpelje-Kozina in Divača. V prihodnjih letih
se načrtuje energetske sanacije drugih stavb in druge ukrepe, za zagotovitev obveze do EIB.
CILJI IN NAČELA:
Ukrepi uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE)
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sklep nima finančnih posledic, saj gre za poročilo.
Pripravil:
Erik Lasič
Svetovalec za infrastrukturo in GJS

Predlog sklepa:
Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 - EZ-1), 3., 25. in 26.
člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni
list RS, št. 74/09 in 3/11) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na
_______ seji dne _____ sprejel

SKLEP
o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK
Občine Renče-Vogrsko
1. člen
Občinski svet potrjuje letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih učinkih, z dne 15. 12. 2016.
2. člen
Ta sklep velja takoj.
3. člen
Sklep, s poročilom in ostalimi obveznimi sestavinami se posreduje Ministrstvu za
infrastrukturo Republike Slovenije.
Št.
Bukovica:
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