PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih
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: 15. 12. 2017
1. Občina Renče-Vogrsko IMA / NIMA 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

Učinek aktivnosti1

Projekt ELENA

984,23 EUR

10% Občina Re-Vo
90% EIB - ELENA

Tehnična pomoč za
prijavo ES POŠ
Bukovica na razpis MZI
– januar 2017
Pridobljena sredstva iz
razpisa MZI za
Energetsko sanacijo
POŠ Bukovica
Pridobitev
sofinancerskih sredstev
Ekosklada pri gradnji
ZD Renče

Prijava na razpis MZI za ES
stavb v lasti občin

71% Občina Re-Vo
29% Kohezijska
sredstva

Prijava na razpis Ekosklada za
gradnjo skoraj nič energijskih
stavb v javni lasti – ZD Renče

240€/m2
kondicionirane
površine

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

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):
-

Izdelava energetske izkaznice OŠ Renče
Energetsko knjigovodstvo OŠ Renče
Izdelava energetske izkaznice Upravni prostori Bukovica
Energetsko knjigovodstvo javna razsvetljava in Upravni prostori Bukovica

6. Za naslednje leto (2018) načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska
vrednost oz. strošek
aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

Energetska sanacija POŠ Bukovica

224.976,01 EUR

29% MZI;
71 % – Občina Re-Vo
100 % - Občina Re-Vo

Zamenjava dotrajanih luči Javne razsvetljave 10.000,00 EUR
z energijsko varčnimi

(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.

