PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih (3. člen: 9., 10. in 11. alinea tega pravilnika)
Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA RENČE-VOGRSKO
Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Erik Lasič, 05 338 45 02, erik.lasic@rencevogrsko.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2012
Datum poročanja: 5. 3. 2015
1. Občina Renče-Vogrsko IMA / NIMA energetskega managerja oziroma osebo, ki je zadolžena za
izvajanje projektov s področja energetike. (OBKROŽITE)
2. Občina Renče-Vogrsko JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)
3. Če JE, v katero? GOLEA
4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:
- učinkovite rabe energije,
- izrabe obnovljivih virov energije ter
- oskrbe z energijo:
Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek
aktivnosti (z
DDV)

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

Dokončana gradnja in predaja v
uporabo za objekt »Obnova
kotlovnice in povezovalni trakt
– OŠ Renče«

1.419.916,71 28% MGRT – 6.JP
EUR
RRP
72% Občina Re-Vo

Energetska sanacija kletnih
prostorov KD Bukovica (Ocena
izvedbe toplotne izolacije ovoja
dela stavbe)

66.308,14
EUR

58% MGRT – 6. JP
RRP
42% Občina Re-Vo

Učinek aktivnosti1

Pridobljeno uporabno
dovoljenje 11. 11. 2014.
Prehod na obnovljiv vir
energije za ogrevanje
objekta – lesna biomasa
Primopredaja izvedenih
del 30. 12. 2014.

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd.
za pripravo izvedbe posameznih projektov).
Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred
ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri
čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).
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5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Renčna temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu
izvedli naslednje aktivnosti (navedite):
Občina Renče-Vogrsko drugih aktivnosti, razen navedenih v 4. točki, ni izvajala. Predvidena
je izvedba v letu 2015 v skladu s planom aktivnosti, finančnimi zmožnostmi in smotrnostjo
posamezne aktivnosti.
6. Za naslednje leto (2015) načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

Izvedba energetske sanacije OŠ Renče
(prizidek '84 in telovadnica)

511.733,82 EUR

Uvedba energetskega knjigovodstva na OŠ
Renče
Prijava ene izmed stavb v občini lasti na
razpis za energetsko sanacijo (izdelava
dokumentacije)

1.500,00 EUR

258.828,85 EUR –
EU;
252.904,97 – Občina
Re-Vo
100% občina

10.000,00 EUR

Razpisi velikih
zavezancev

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

Priloge:
- Fotokopije zapisnikov sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema »izvajanje lokalnega
energetskega koncepta«.
- Ostale morebitne priloge.

