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orerNsrcuusvptu

Obiinski svet Obiine Vransko je na 11. redni seji dne 18.9. 2072 sptelel Lokalni energetski
koncept Obtine Vransko (v nadal)evanju: LEK).

V skladu z 19. ilenom Pravilnika o metodologi)i in obvezni vsebini lokalnega enetgetskega
koflcepta (Jradni list RS,5t. 56/16) nvilalec LEK na)manj enkrat lemo pripravi pisno poroiilo o
bvaianfu LEK in ga predioii obiinskemu svetu. Obiina nato enkrat letno potoia o bvaitnyt
LEK-a ministrstrr:, pristoinemu za energiio.

Obiinskemu svetu zato predlagam obravnavo Lemega poroiila o izvedenih ukrepih iz akcijskega
nadrta lokalnega enetgetskega koncepta in o njihovih uiinkih za leto 2077 .

Ptedlog sklepa:
Obdinski svet Obdine Vransko se je seznanil z Lemim porodilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta in o niihovih utinkih za leto 2011.

Zup
F

Lemo poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega naita lokalnega energetskega koncepta
in o njrhovih uiinkih.

Priloga:

ZADEVA: Lemo poro6ilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega
energetskega koncepta in o niihovih utinkih za leto 2017
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1. Obcina Vransk

energetike.

NIMA osebo, ki je zadolZena za izvajanle projektov s podrodja

2. Ob6ina Vransko JE ufuna v Lokalno energetsko agencijo

3. Ce JE, v katero? i

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s podrodij:
- udinkovite rabe energije,
- izrabe obnovljivih virov energije ter
- oskrbe z energijo

5. V okviru projekta rOsve5danje in izobraievanje 3ir5e javnosti in zaposlenih na
Obdini Vransko na temi uEinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije< v preteklem letu nismo izvedli nobenih aktivnosti.

6. Za naslednje leto nacrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti

Zupan Ob6ine Vransko

IMA

lzvedena aktivnost

lnvesticijska
vrednost oz.

stroiek
aktivnosti

StruKura financiranja
izvedene aktivnosti glede

na vir financiranja

Udinek
aktivnosti

Predvidena aktivnost Predvidena
investicijska
vrednost oz.
stro5ek aKivnosti

Predvidena struKura financiranja
aktivnosti glede na vir financiranja

Obnova Schwentnerjeve hiSe -,.
fasada, stavbno pohiStvo, ostreSje

187.999,22 EUR ESRR - LAS SSD - 46.572,19 EUR
Obdina Vransko - 141.427 ,03 EUR

Postavitev hitre (DC) polnilne
postaje za elektri6na vozila

7.754,00 EUR Eko sklad - 5.000,00 EUR
Ob6ina Vransko - 2.754,00 EUR

Fra SuSn

PRILOGA 3: Obrazec letnega poroiila

Letno poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih udinkih

Samoupravna lokalna skupnost: Ob6ina Vransko

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Marija Jerman, 03 703 28 13,

marija.jerman@vransko.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2012

Datum porodanja: 10. 4. 2018


