OBČINA VOJNIK
16. SEJA OBČINSKEGA SVETA
8. TOČKA
Datum: 25.2.2025

PREDLAGATELJ: Anton Kosem predsednik odbora za okolje in prostor ter komunalo ________
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
(LEK) Občine Vojnik in njihovih učinkih

V skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega
koncepta (Ur. l. RS, št. 55/16) izvajalec lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju
besedila: LEK) najmanj enkrat letno pripravi pisno poročilo o izvajanju LEK in ga predloži
pristojnemu organu občine (na obrazcu Priloga – 3).
V prilogi vam posredujemo Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta (Lokalnega
energetskega načrta (LEK) Občine Vojnik in njihovih učinkih za leto 2020.
Poročanje se izvaja na portalu Ministrstvo za infrastrukturo preko aplikacije za e-poročanje
EPOS-G2. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 31. 3. 2019. Izpolnjen obrazec Priloga
3 se skupaj z izpiskom zapisnika seje o obravnavi poročila LEK posreduje v PDF formatu.
Roka za oddajo poročila je 31.3.2021.
Poročilo je na svoji seji obravnaval tudi odbor za okolje in prostor ter komunalo, ki ga
predlaga v seznanitev občinskemu svetu.

Občinski svet občine Vojnik je na svoji 16. redni seji dne 25.2.2021 sprejel informacijo
o izvedenih ukrepih LEK in njihovih učinkih za leto 2020.

Pripravila:
Jelka Gregorc

Branko Petre
Župan Občine Vojnik

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih (3. člen: 9., 10. in 11 alinea 3. člena tega pravilnika)
Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2. Rok za oddajo poročila
preko aplikacije je 31. 3. 2021.

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA VOJNIK, KERŠOVA ULICA 8, 3212
VOJNIK
Kontaktna oseba: JELKA GREGORC, tel. 03 7800633, e-naslov: jelka@vojnik.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2011 in novelacija junij 2013
Datum poročanja: 25.2.2021
1. Občina VOJNIK ima osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja
energetike.
2. Občina VOJNIK ni vključena v Lokalno energetsko agencijo.
3. 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

Učinek dejavnosti

Planirano
v LEK/
doseženo

Priprava
dokumentacije
za izgradnjo
kolesarskih poti
Izgradnja vrtca
in ureditev nove
kurilnice na
lesno biomaso za
OŠ Frankolovo
in vrtec

Vrednost v
letu 2020

Proračun občine

Znižanje
onesnaženosti

Planirano
v LEK

EKO SKLAD
270.000 €
Občina
Vojnik
1.200.000 €

Sofinanciranje
Izvedeno delno,
zaključek
predviden v letu
2021

Planirano
v LEK

Energetsko
svetovanje za
občane

Zagotovitev
prostora in
parkirišča

En – svet –
zagotovitev
svetovalca

Temelj za izvajanje
investicije, bo
znižala stroške
porabe energije, saj
se trenutno šola
ogreva z UNP, ki je
stroškovno zelo
drag energent
Informacija
občanom o
možnosti
pridobivanja
sredstev za
energetske
izboljšave stavb.

Planirano
v LEK

Telefonsko
svetovanje
občanom

0

Informacija o
možnosti
pridobivanja
sredstev EKO
SKLADA

LEK

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

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini
Vojnik 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)
Objave v lokalnih medijih (VTV, Celjan, Ogledalo) o delovanju Centra ponovne
uporabe (6 -objav)
Objava prispevkov o zaključku ureditve mansarde POŠ Nova Cerkev na VTV, v Novem
Tedniku, Celjanu, na Radio 1, Siol, spletnih straneh, Moja občina (12 objav)
Objava o terminih organizirane energetsko svetovalne pisarne na Občini Vojnik (v
Ogledalu in Celjanu) in na spletni strani mojaobčina.si/vojnik enkrat tedensko (30
objav)
Prispevek ob dnevu mobilnosti in pripravi dneva mobilnosti v občini Vojnik na spletnih
straneh in v Ogledalu (5 objav)
Drugi prispevki na temo osveščanje in izobraževanja na temo učinkovite rabe energije
(15 objav)

6. Za leto 2021načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost
Energetska sanacija občinskih
stanovanj
Energetsko knjigovodstvo

Predvidena investicijska
vrednost oz. strošek
aktivnosti
Energetska sanacija fasada Prušnikova 23
2000,00 EUR

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja
Proračun občine
Ca. 10.000,00
Ciljno spremljanje rabe
energije z obdelavo
podatkov, odkrivanje
nepravilnosti.

Projekt izobraževanja otrok

500 EUR

Proračun občine

Dokončanje vrtca

EKO SKLAD

Sofinanciranje

Temelj za izvajanje

Učinki
Planirano
LEK
Načrtovanje
investicijskih
projektov za
sanacijo
stavb

Učinek je
posreden
Planirano v

in ureditev nove
kurilnice na lesno
biomaso za OŠ
Frankolovo in
vrtec

Energetska pisarna

270.000 €
Občina
Vojnik
Cca 500.000 €

Izvedeno delno,
zaključek
predviden v letu
2021

Zagotovitev prostora

Priprava dokumentacije in
50.000,00 EUR
oprema za razpis »Pametna
mesta« (digitalizacija celostne
prometne strategije,
digitalizacija in novelacija
LEK-a oziroma Energetsko
podnebni atlas…)
Informiranje in obveščanje
V okviru sredstev za
javnosti
izdajo lokalnega
časopisa in drugih
medijev ter spletnega
časopisa
mojaobcina.si/vojnik

investicije, bo
znižala stroške
porabe energije, saj
se trenutno šola
ogreva z UNP, ki je
stroškovno zelo
drag energent
Proračun občine
Proračun občine in
sredstva MJU

Proračun občine

LEK

Učinek je
posreden
Znižanje
porabe
energije in
skrb za
okolje
Učinek je
posreden

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

Priloge:
- Akcijski načrt iz Lokalnega energetskega koncepta – samo pri prvem poročanju.
Fotokopije zapisnikov sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema »izvajanje

-

lokalnega energetskega koncepta«.

