Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016) - Priloga 3

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Polzela
Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Magda Cilenšek, podsekretar za gosp.,
okolje in prostor (03 703 32 16, magda.cilenšek@polzela.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2013
Datum poročanja: 6.2.2017

1. Občina IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike.
(OBKROŽITE)_ Envirodual d.o.o.
2. Občina JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)
3. Če JE, v katero?

/

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

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

Energetsko knjigovodstvo v javnih
stavbah_ Licenčnina Energy Watch

702,72 EUR

100 % Občina Polzela

Delovanje občinskega
energetskega upravljavca

4.500,00 EUR

100 % Občina Polzela

Izdelava Primerjalne študije za
oskrbo z energijo v naselju Polzela

7.320,00 EUR

100 % Občina Polzela

1

Učinek aktivnosti

1

Spremljanje rabe
energije, obdelava
podatkov, odkrivanje
nepravilnosti. Pridobljeni
podatki potrebni za
finančno in energetsko
načrtovanje različnih
organizacijskih in
investicijskih projektov.
Izvajanje zahtev glede na
določila Energetskega
zakona. Pogodba za
obdobje 12 mesecev
Proučitev možnost
prehoda na OVE v javnih
objektih Občine Polzela in
učinkih.

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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Investicijska
vrednost oz.
strošek
aktivnosti

Izvedena aktivnost

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

Učinek aktivnosti

1

Prijava na razpis sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo
stavb v lasti lokalnih skupnostiizdelava dokumentacije (vloga za
promotorstvo, Izdelava REP za
telovadnico Polzela, vrtec Polzela,
Zadružni dom Andraž, Zdravstveni
dom Polzela

6.000,00 EUR

100% Občina Polzela

Omogočeno kandidiranje
na razpisu, dolgoročno
prihranki pri rabi energije.

Zamenjava in prilagoditev svetilk
občinske javne razsvetljave

NI BILO
IZVEDENO

100 %

16.228,39 EUR

100 % Občina Polzela

Izpolnjevanj zahtev
uredbe o svetlobnem
onesnaževanju 44,5
kWh/prebivalca

Vzdrževanje javne razsvetljave

5.036,02 EUR

100 % Občina Polzela

Načrti in druga proj. Dok.

7.930,00 EUR

100 % Občina Polzela

Izdelava celostne prometne
strategije

20.642,40 EUR

100 % stroške Občine
Polzela

Vzpostavitev okolja za
trajnostno mobilnost

Novelacija LEK Občine Polzela

8.540,00 EUR

100 % Občina Polzela

V skladu z določili
Energetskega
zakona_celovita ocena
možnosti ter rešitev pri
načrtovanju strategije
občinske energetske
politike za obdobje 10 let.

Občina Polzela

Novogradnja javne razsvetljave

NI BILO
IZVEDENO

100 % Občina Polzela
Povečanje deleža OVE in
(v sklopu pogodbenih
večja URE
določil energetski
upravljavec občine
Polzela)
(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije
ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).
Spremljanje
možnih
financiranja
ter
prijav
nepovratne vire financiranja

virov
na

/

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na
Občini Polzela na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije«
smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):
 okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: 3;
 število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala: /,
 število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter
naslove teh srečanj: /;
 število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili
zaposleni občine:
 druge morebitne aktivnosti:
Redna objava informacij na spletni strani Občine Polzela glede možnih virov financiranja
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6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska
vrednost oz. strošek
aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir
financiranja

Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah

702,72 EUR

100 %
Občina Polzela

Delovanje občinskega energetskega
upravljavca

5.600,00 EUR

Prijava na razpis sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti-dokumentacija (izdelava
investicijske dokumentacije + priprava 3
vlog)

7.000,00 EUR

Prijava na razpis sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti-izdelava PROJEKTNE
dokumentacije

4.000,00 EUR

Energetska sanacija Telovadnico Polzela,
vrtec Polzela, Zadružni dom Andraž

PO PREJEMU
PROJEKTANTSKIH
OCEN

JZP, Ministrstvo za
infrastrukturo, Občina
Polzela

Aktivnosti pridobivanja potencialnih
investitorjev, projektnih partnerjev za
financiranje ukrepov

/

Izdelava celostne prometne strategije

2.293,00 EUR

100 % Občina Polzela
(v sklopu pogodbenih
določil energetski
upravljavec občine
Polzela)
100 %Občina Polzela

Vzdrževanje javne razsvetljave (JR)

6.000,00 EUR

100 % Občina Polzela

Investicijsko vzdrževanje JR

15.200,00 EUR

100 % Občina Polzela

Občina Polzela

100%
Občina Polzela

/
/

/
Spremljanje možnih virov financiranja ter
prijav na nepovratne vire financiranja

100%
Občina Polzela

Načrti in druga dokumentacija JR
Izvedba promocijskih aktivnostih URE in
OVE za zaposlene v javni upravi
_izvedba brezplačnega predavanja na temo
URE in OVE (zaposleni in hišniki)

100 %

100 % Občina Polzela
(v sklopu pogodbenih
določil energetski
upravljavec občine
Polzela)
100 % Občina Polzela
(v sklopu pogodbenih
določil energetski
upravljavec občine
Polzela)

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

Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).
Ostale morebitne priloge.

