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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 Makole    

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): 

Matjaž Kopše, matjaz.kopse@obcina-makole.si 

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2011 

Datum poročanja: 04. 03. 2021 

 

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

energetike. (OBKROŽITE) 

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

 
3. Če JE, v katero? Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje 

 
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 upravljanje 

Občine Makole 

 

3.000,00 EUR/a  
(z DDV) 

 V okviru 
energetskega 
upravljanja je en. 
upravljavec skrbel 
za izdelavo letnih 
poročil, za 
informiranje in 
osveščanje 
občanov, iskanje 
finančnih virov za 
realizacijo ukrepov  
v uporabo OVE in 
URE ter za 
sodelovanje pri 
načrtovanju 
investicij v javno 
infrastrukturo. 
 

 
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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Izvajanje energetskega 
knjigovodstva v občinskih 
javnih stavbah 

V okviru 
energetskega 
upravljanja 

/ Izvajanje 
energetskega 
knjigovodstva v OŠ 
Makole, vrtec 
Makole, občina 
Makole, ZD 
Makole, stara 
telovadnica in dom 
krajanov Makole. 

    
    
    
    
    
    
    
    

(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 …………….… 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,  
- število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala,  
- število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter 

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

zaposleni občine….., 
- druge morebitne aktivnosti : 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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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 upravljanje Občine Makole 
 

3.000,00 EUR/a (z DDV) Lastna sredstva 

Izvajanje energetskega knjigovodstva v 
občinskih javnih stavbah 

V okviru energetskega 
upravljanja 

/ 

Dokumentacija v okviru projekta ELENA 
(Lokalni energetski koncept Občine Makole, 
predlogi rešitev za naselje Makole) 

16.000,00 EUR/a (z DDV) Lastna sredstva, ELENA 
(Evropska investicijska 

banka) 

   
   
   

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

 

Priloge: 

- Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju). 
- Ostale morebitne priloge.  

 


