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PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila 

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in o njihovih učinkih  

 

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA DOBRNA     

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): URŠKA VEDENIK, 03 780 10 52, 

urska.vedenik@dobrna.si,  

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2013 

Datum poročanja: 30. 3 2018 

 

1. Občina DOBRNA IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja 

energetike. (OBKROŽITE) 

 

2. Občina DOBRNA  JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE) 

 
3. Če JE, v katero? KSSENA 

 
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 

Učinek 

aktivnosti1 

Energetsko knjigovodstvo 823,50 občina 

izvajanje 

akcijskega načrta, 

ciljno spremljanje 

rabe energije z 

obdelavo podatkov, 

odkrivanje 

nepravilnosti. 

Pridobljeni podatki 

so potrebni za 

finančno in 

energetsko 

načrtovanje 

različnih 

investicijskih 

                                                           
1
 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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projektov. 

Izvajanje strategije razvoja javne 

razsvetljave v Občini Dobrna 
3.050 občina 

izvajanje 

akcijskega načrta, 

zmanjšanje porabe 

električne energije 

Širitev in urejanje kolesarskih stez 

in območij namenjenih pešcem  
 4.500 občina 

izvajanje 

akcijskega načrta, 

vzpostavitev 

podpornega okolja 

za trajnostno 

mobilnost 

Ureditev javne razsvetljave in 

prehoda za pešce 2.657,16 občina 

izvajanje 

akcijskega načrta, 
zmanjšanje porabe 

električne energije, 
ureditev varnega 

prehoda 

Spremljanje razpisov za 

subvencioniranje in izvedbo 

projektov in ukrepov 
/  

izvajanje 
akcijskega načrta, 

spremljanje 

razpisov. 
Povečanje URE in 

OVE. 

Iskanje finančnih virov za 

realizacijo ukrepov in projektov ter 

motiviranje investitorjev za izvedbo 

investicij 

/  

izvajanje 

akcijskega načrta, 

spremljanje 
razpisov.  

Povečanje URE in 
OVE. 

Izvedba raznih krožkov v OŠ 

Dobrna 
 OŠ Dobrna 

izvajanje 

akcijskega načrta, 
osveščanje in 

izobraževanje 

mladih 

Občina po meri invalidov 744,49 občina 

Označbe, odprava 

ovir, ureditev 
varnih poti,… 

(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 Dobrna 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: 5 
- število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala: 0 
- število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter 

naslove teh srečanj: 0 
- število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili 

zaposleni občine…: 0 
- druge morebitne aktivnosti: obveščanje, ozaveščanje in svetovanje občanom o URE 

in OVE in možnostih pridobitve sofinancerskih sredstev 
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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  823,50  občina 

Izvajanje strategije razvoja javne razsvetljave v 

Občini Dobrna  10.000,00  občina 

Energetska prenova javnih objektov – projektna 

dokumentacija; delna prenova zdravstvene 

postaje 
 11.712  občina 

Izdelava IDZ za celostno ureditev športno 

rekreacijskega kompleksa z izgradnjo 

večnamenske športne dvorane 
15.000 občina 

Ureditev javne razsvetljave in prehoda za pešce 55.529 občina 

Širitev in urejanje kolesarskih stez in območij 

namenjenih pešcem: Državna kolesarska pot, 

odsek Celje – Vojnik – Dobrna – projektna 

dokumentacija; urejanje pešpoti 

20.000 DRSI, občina 

Podpis zaveze o sodelovanju na področju 
trajnostne mobilnosti 

0 
MO Velenje in partnerji v 
projektu Smart commuting 

Avtobusna postajališča 51.662 občina 

Preliminarna tehnično – ekonomska analiza 

smiselnosti implementacije kogeneracijske 

naprave v Dobrni 

/ zunanji investitor 

Obveščanje in izobraževanje občanov o URE in 

OVE 
 /  občina 

Spremljanje razpisov in priprava vlog za 
subvencioniranje in izvedbo projektov in 

ukrepov 

 /  občina 

Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in 
projektov ter motiviranje investitorjev za 

izvedbo investicij 

 /  občina 

Razni krožki v OŠ Dobrna  OŠ Dobrna 

Občina po meri invalidov 11.000 občina 

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 

pripravo izvedbe posameznih projektov). 

 

Priloge: 

- Izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je obravnavana tema izvajanja 
energetskega koncepta. 

- Ostale morebitne priloge.  
 


