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Letno porodilo
o izvedenih ukrepih iz akcijskega na6rta lokalnega energetskega

koncepta in o njihovih udinkih zaleto2020

Samoupravna lokalna skupnost: Obdina 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: 23. 3. 2021

1 . Obdina Vransk

energetike.

NIMA osebo, ki je zadol2ena za izvlarye projektov s podrodja

2. Ob6ina Vransko JE kljucena v Lokalno energetsko agencijo

3. Ce JE, v katero? /

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

5. V okviru projekta >Osve56anje in izobraievanje 5ir5e javnosti in zaposlenih na
Obdini Vransko na temi uiinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energUe( v preteklem letu nismo izvedli nobenih aktivnosti.

IMA

lzvedena aktivnost
lnvesticijska
vrednost oz.

strosek aktivnosti

Struktura
financiranja

izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

Udinek aktivnosti

Nadaljevanje projekta
izgradnie distribucijskega
sistema zemeljskega plina
za obmoele poslovne cone
Ceplie

111.686,40 EUR
(brez DDV)

PETROL d.d. Ljubljana
- 100 Yo

Prikljueitev na prenosni
plinovod (plaeilo
nesorazmernih stroskov
prikljueitve)
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6. Za naslednje leto nadrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

Zupan Obdine Vransko
Fra Su5nik

i{

Predvidena aktivnost Predvidena
investicijska
vrednost oz.
stro5ek aktivnosti

Predvidena struktura financiranja
aktivnosti glede na vir financiranja

Nadaljevanje projekta izgradnje
distribucijskega sistema zemeljskega
plina za obmocje poslovne cone
Ceplie

130.000,00 EUR
(ocena po projektu
toz)

PETROL d.d. Ljubljana - 100 %

Energetska prenova razsvetljave SD
Vransko

44.084,94 EUR
(ocena po
projektantskem
predraeunu)

RS, MKGP - 64,09 %
Obeina Vransko - 35,91 %

lzgradn)a cestne razsvetljave (LED
sijalke) v okviru projekta
Rekonstrukcija ceste R2-447 odsek
0290 Senkupert-Loeica od km
6+990,00 do km 7+'170,00 z
doqradituiio hodnika za pesce

20.448,93 EUR RS, Mt - 100 %
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