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Letno poro6ilo
o izvedenih ukrepih iz akcijskega na6rta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih u6inkih za leto 2021

Samoupravna lokalna skupnost: Obdina Vransko
Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Marija Jerman, 03 703 2813,
marija.jerman@vransko. si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta:
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Datum poroianja: 15. 3. 2022

1. Obdina

IMA

NIMA osebo, ki je zadolilena za izvajanje projektov

s podrodja

energetike

v Lokalno energetsko agencijo

2. Obdina Vransko JE
3. ee JE, v katero? /

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s podroEii:
u6inkovite rabe energije,
izrabe obnovljivih virov energije ter
oskrbe z energijo

-

lzvedena aktivnost

lnvesticijska
vrednost oz.
stro5ek aktivnosti

Energetska prenova
razsvetljave Sportne
dvorane Vransko

38.301,90 EUR (z
DDV)

lzgradnja cestne
razsvetljave (LED sijalke) v
okviru projekta
Rekonstrukcija ceste R2447 odsek 0290
Sentrupert-Lo6ica od km
6+990,00 do km 7+170,00
z dograditvijo hodnika za

17.424,00 EUR (z

Struktura
financiranja
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja
RS, MKGP - 64,09 %
Obdina Vransko - 35,91
o/o

UEinek aktivnosti

energetsko vardna
razsvetljava Sportne
dvorane Vransko - LED
svetilke in sistem krmiljenja
za regulacijo osvetlitve
DALI

RS, Mt

DDV)

peSce

-1-

-

100

0/o

izgradnja cestne
razsvetljave (LED sijalke)
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izobrazevanje Sirse javnosti in zaposlenih na
Obeini Vransko na temi u6inkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije< v preteklem letu nismo izvedli nobenih aktivnosti.

5. V

okviru projekta >OsveScanje

in

6. Za naslednje leto nadrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska
vrednost oz.
stroSek aktivnosti

Predvidena struktura fi nanciranja
aktivnosti glede na vir financiranja

Nadalievanje proJekta izgradnje
distribucijskega sistema zemel.iskega
plina za obmoeje poslovne cone
Ceplie
Postavitev male fotonapetostne
elektrarne na Cistilni napravi Vransko
za zagotovitev energijske nevtralnosti
sistema

130.000,00 EUR
(ocena po projektu

PETROL d.d. LJubljana

-

100 %

tDz)
57.983,71 EUR (brez
DDV)i informativna
ponudba

RS, MOP (Sklad EU za okrevanje in
odpornost) - 50 %
Obdina Vransko - 50 %

Zupan Ob6ine Vransko
Franc Susnik
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