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Zadeva: Letno porodilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega na6rta LEK in njihovih udinkih v Obdini
Rogatec za leto 2018

Na podlagi 20. in 21. dlena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Uradni list RS, 5t. 56/2016) je dolZan izvajalec lokalnega energetskega koncepta, najmanj enkrat letno
pripraviti pisno porodilo o njegovem izvajanju ga prerdloZiti v obravnavo obdinskemu svetu ter ga nato
posred ovati M i n istrstvo zer i nfrastru ktu ro, D i rekto ratu za en erg ijo.

lz porodila je razvidno, da so bile v letu 2018 opravljene naslednje aktivnosti iz Akcijskega nadrta LEK za leto
2018:

. Preko LEA Spodnje Podravlje d.o.o., s katero ima sklenjeno pogodbo, vodila energetsko
knjigovodstvo za objekte v obdinski lasti v skladu z zakonodajo.

. Obdinska uprava je v letu 2018 spremljala objavljene javne razpis in pozive, na katerih bi Obdina
Rogatec ali obdani obdine Iahko pridobili nepovratna ali kreditna sredstva za ukrepe udinkovite rabe
energije.

. Preko oglasne deske in internetne strani
nepovratnih finandnih spodbudah in kreditih
udinkovitost stanovaniskih stavb.

Naloge za leto 2019 so v izvajanju in so usklajene s predlogom proradunazaleto2Olg.

otrve5dala 5ir5o javnost o odprtih razpisih, in sicer
za rabo obnovljivih virov energije in vedjo energijsko



PRILOGA 2: Obrazec letnega porodila

Letno poroiilo o izvedenih ukrepih
njihovih udinkih (9.,

Samoupravna lokalna sk.upnost:

iz akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta in
10. in 11. alineja 3. ilena tega pravilnika)

osebazastike(imeinpriimek,telefon,e-nasloV):

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta : 201 |

Datum porodanja:30. .januar 2018

1, Obdina ...ROGATEC..... ruA{IMA obdinLskega energetskega upravljavca (OBKROLIJ'Q.

JE|N+ vkljudena v lokalno energetsko agencijo (OBKROZITE).2. Ob(,ina...ROGATEC

3. ie JE, v katero:

k ribniku 4.3252 Rosatec

4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za:
- udinkovito rabo energije

- uporabo obnovljivih virov energije
- izboljSanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo

Izvedena dejavnost
Investicijska

vrednost oziroma
stro5ek dejavnosti

v EUR

Struktura financiranja
izvedene dejavnosti

glede na vir
financiranja

Udinek dejavnostir Planirano v
LEIVdoseZeno

v%o

Energetsko
<njigovodstvo,
:nergetsko svetovanje
rorodanje o aktivnostih in
JoseZenih rezultatih LEK

2.196,00 z DDV 100 % Obdina Rosatec Prihranek pri tekodi
porabi energentov -
ustrezno ogrevanje,

prezraEevanje

100

' zdelav a analize ponudb
zaizgradnjo skoraj nid
:nergetskega vrtca in
rriprava r ac ionalizac lj e
rrojekta

1.586,00 z DDV t00% Obdina bo viden pri novogradnji

(VpiSite tudi morebitne Studije izvedljivosti, investicijske nadrte, pridobivanje dokumentacije
pripravo izvedbe posameznih projektov)
I Pri ukrepih za udinkovito rabo energije je treba opredeliti doseZen prihranek energije.
Pri oskrbi z energijo je treba navesti deleZ energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v oz.

ipd. za

Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive vire energije je treba navesti oceno zmanj5anja emisij ali navesti
letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna kolidina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukepu (npr. kolidina
porabljenih sekancev, pri demer naj se opredeli tudi obdobje, na katero se ta kolidina nanaia).



5. V okviru projekta Ozave5ianje in izobraLevanje 5ir5e javnosti in zaposlenih v obdini
ROGATEC na temo udinkovita raba energije in urporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu
izvedli te dejavnosti (navedite):

Stevilo objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi,
Stevilo pripravljenih in razdeljenih letakov, bro5ur, drugega predstavitvenega
gradiva,
Stevilo organiziranih sredanj za 5ir5o javnost, naslovi in kraji teh sredanj ter

ft'l*liiTJt';#1ti'.'"'ffii" in drugih sredanj na temo energetike, ki so se jih
udeleZili zaposleni va5e obdine,

druge morebitne dejavnosti.

Obdina je v letu 2018 obve5dala 5ir5o javnost o aktualnih -iavnih pozivih s strani Eko sklada v mesednih napevgdn:ikhjn
na oslasni deski

6. Zanaslednje leto nadrtujemo izvedbo teh dejavnosti:

Predvidena dejavnost
Predvidena investicij ska
vrednost oziroma stro5ek
deiavnosti v EUR

Predvidena struktura
fi nanciranja dejavnosti
glede na vir financirania

Udinek dejavnostit

.skanje finandnih virov za
'ealizacijo ukrepov

Lajeto v delu energetski
rpravljavec in stro5ek dela
rbdinske uorave.

100% Obdina Rogatec

zdelav a en ergetsk ih izkaznic
ra objekte. ki so predmet
rrodaje, najema in za vse
avne objekte nad250 m2 v
asti lok. skunnosti

150,00 EUR z DDV
100% Obdina Rosatec

Obj ava j avne ga naro(ila za
gradnjo skoraj nid
energetskega vrtca v Rogatcu
in v primeru dopustnih
ponudb prijava projekta na
javni razpis Eko sklada za
pridobitev nepovratnih
sredstev za gradnjo.

-asten stro5ek dela 100% Obdina bo viden pri novogradnji

{ovelacij a nadrta j avne
'azsvetljave v obdini Rogatec

2.806,00 EUR z DDV
100% Obdina Rogatec

ro viden pri izvedbi.

(Vpi5ite tudi morebitne Studije izvedljivosti, investicijske nadfie, pridobivanje dokumentacije ipd. za
pripravo izvedbe posameznih projektov)

Priloge:- izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema izvajanje
lokalnega energetskega koncepta


