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OBČINSKEMU  SVETU 
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 360-0001/2020 
Datum:   15.1.2020 
 
 
 
 
Zadeva:  Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini 

Rogatec za leto 2019 
  
 
 
Na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(Uradni list RS, št. 56/2016) je dolžan izvajalec lokalnega energetskega koncepta, najmanj enkrat letno 
pripraviti pisno poročilo o njegovem izvajanju ga predložiti v obravnavo občinskemu svetu ter ga nato 
posredovati Ministrstvo za infrastrukturo, Direktoratu za energijo. 
 
 
Iz poročila je razvidno, da so bile v letu 2019 opravljene naslednje aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 
2019:  

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

 Občinska uprava je v letu 2019  spremljala objavljene javne razpis in pozive, na katerih bi Občina 
Rogatec ali občani občine lahko pridobili nepovratna ali kreditna sredstva za ukrepe učinkovite rabe 
energije.  

 Preko oglasne deske in internetne strani obveščala širšo javnost o odprtih razpisih, in sicer 
nepovratnih finančnih spodbudah in  kreditih za rabo obnovljivih virov energije in  večjo energijsko 
učinkovitost stanovanjskih stavb. 

 
Naloge za leto 2020 so v izvajanju in so usklajene s predlogom proračuna za leto 2020.  
 
 
 
Pripravila:  
Nataša Lavrič, l.r. 
direktorica občinske uprave 
 

mailto:obcina@rogatec.si


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 tega pravilnika) 
 

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec  

Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): NATAŠA LAVRIČ, 03/812 10 20   
 

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 2011 
 

Datum poročanja:30. januar 2020 
 

1. Občina …ROGATEC……… IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca (OBKROŽITE). 

 
2. Občina …ROGATEC……….. JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo (OBKROŽITE). 

 
3. Če JE, v katero: LEA Spodnje Podravje d.o.o 

 
 

4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za: 

- učinkovito rabo energije 

- uporabo obnovljivih virov energije 

- izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo 

 
 

Izvedena dejavnost 
Investicijska 

vrednost oziroma 

strošek dejavnosti 

v EUR 

Struktura financiranja 

izvedene dejavnosti 

glede na vir 

financiranja 

 
Učinek dejavnosti

1 
 

Planirano v 

LEK/doseženo 

v % 

Energetsko 

knjigovodstvo, 

energetsko svetovanje 

poročanje o aktivnostih in 

doseženih rezultatih LEK 

2.196,00 z DDV 100 % Občina Rogatec Prihranek pri tekoči 

porabi energentov – 

ustrezno ogrevanje, 

prezračevanje 

100 

Izdelava dveh energetskih 

izkaznic: stanovanje  št 4- 

Steklarska 20 in stavba 

Ob Sotli 3. 

  

 210,00  EUR z DDV  

100% Občina Rogatec 

  

Zamenjava starih sijalk 

(natrijeve, živosrebrne 

sijalke) javne razsvetljave 

z novejšo LED 

tehnologijo – 18 kom 

4.697,67 EUR z DDV 100% Občina Rogatec Prihranek pri porabi 

elektrike 

 

 

 

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

pripravo izvedbe posameznih projektov) 
1 

Pri ukrepih za učinkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije. 

Pri oskrbi z energijo je treba navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %. 

 

Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive  vire energije je treba navesti oceno zmanjšanja  emisij ali navesti 

letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr. količina 

porabljenih sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje, na katero se ta količina nanaša). 



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

ROGATEC na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu 

izvedli te dejavnosti (navedite): 

−   število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi, 

− število  pripravljenih  in  razdeljenih  letakov,  brošur,  drugega predstavitvenega 

gradiva, 

−   število  organiziranih  srečanj  za širšo  javnost,  naslovi  in kraji  teh srečanj  ter 

približno število udeležencev, 

−   število in naslovi delavnic  in drugih srečanj na temo energetike,  ki so se jih 

udeležili zaposleni vaše občine, 

−   druge morebitne dejavnosti. 

 

Občina je v letu 2019 obveščala širšo javnost o aktualnih javnih pozivih s strani Eko sklada v mesečnih napovednikih in 

na oglasni deski 

 

6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti: 
 

 
 

Predvidena dejavnost 
Predvidena investicijska 

vrednost oziroma strošek 

dejavnosti v EUR 

Predvidena struktura 

financiranja dejavnosti 

glede na vir financiranja 

 
Učinek dejavnosti

1 

Iskanje finančnih virov za 

realizacijo ukrepov  

Zajeto v delu energetski 

upravljavec in strošek dela 

občinske uprave. 

 

100% Občina Rogatec 

 

Izdelava energetskih izkaznic 

za objekte, ki so predmet 

prodaje, najema in za vse 

javne objekte nad 250 m2 v 

lasti lok. skupnosti 

 150,00  EUR z DDV  

100% Občina Rogatec 

 

Objava javnega naročila za 

gradnjo skoraj nič 

energetskega vrtca v 

Rogatcu, izgradnja vrtca.  

 

2.254.967,00 EUR z DDV Občina Rogatec 

MIZŠ 

Eko sklad 

bo viden pri novogradnji 

Novelacija načrta javne 

razsvetljave v občini Rogatec  

2.806,00 EUR z DDV  

100% Občina Rogatec 

bo viden pri izvedbi. 

Zamenjava starih sijalk 

(natrijeve, živosrebrne 

sijalke) javne razsvetljave z 

novejšo LED tehnologijo 

1.000,00 EUR z DDV 100% Občina Rogatec prihranek pri porabi 

elektrike 

Novelacija LEK-a z izdelavo 

akcijskega načrta 

8.000,00 EUR z DDV 100% Občina Rogatec  

 
 
 (Vpišite  tudi  morebitne  študije  izvedljivosti,  investicijske  načrte,  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 
 


