
 
 

 
 

 

 

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12) je 

Občinski svet Občine Majšperk na …………… seji, dne ………… sprejel naslednji 

 

 

 

 

S K L E P  

o seznanitvi s Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih  

 

 

 

 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 

akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih, ki ga je pripravila 

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje. 

 

 

 

 

Številka:   

Majšperk, dne:   

 

 

 

 

 

            dr. Darinka FAKIN 

          županja Občine Majšperk 

 



PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila 

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in 

njihovih učinkih (9., 10. in 11. alineja 3. člena tega pravilnika) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Majšperk 

Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov):Matic Šinkovec, tel.: 02 795 0830, 
matic.sinkovec@majsperk.si 

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: april 2009 

Datum poročanja: 2. 2. 2015 

I. Občina .. . Majšperk . . .. ..... .. .... IMAlNlMA občinskega energetskega upravljavca (OBKROŽITE). 

2. Občina .. . Majšperk . . .... . . . ........ JEINI vključena v loka lno energetsko agencij o (OBKROŽITE). 

3. Če JE, v katero : 

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje 

4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za: 

učinkovito rabo energije, 

uporabo obnovljivih virov energije ter 

izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo 

Leto 2014 
Investicijska Struktura 

Izvedena dejavnost 
vrednost financiranja 
oziroma strošek izvedene dejavnosti Učinek dejavnosti' 
dejavnosti v glede na vir 
EUR financiranja 

Zamenjava svetilk 39.170,08 EUR. Lastna sredstva 8 zamenjanih sveti lk 
javne razsvetljave in tip Grah - LSL 15 in 

dograditev javne 39 zamenjanih svetilk 

razsvetljave (Stan eč ka Grah -LSL 30 

vas, Ptujska Gora) Dograjenih II svetilk 
JR Grah - LSL 15 

Razširitev in 769.560,85 EUR Lastna sredstva: Zaradi sanacije 
energetska sanacija 287.300,87 EUR zunanjega OVaja 
vrtca Majšperk stavbe bodo toplotne 

Kohezijska sredstva: izgube manj še. 
481.659,98 EUR 

Energetska sanacija 12.422,52 EUR Lastna sredstva: Izvedena bo izolacija 
OŠ Ptujska Gora 4.416,43 EUR notranjih sten in 

podstrešja, s tem pa se 
Kohezijska sredstva: bodo zmanjšale 
8.006,09 EUR toplotne izgube na 

stavbi. 

Planirano v 

LEK/dosežen 
o v °/0 

Do 20 16 

20 12-2015 
14 % 

2012-2015 
14 % 

I Pri ukrep ih za učinkovi to rabo energije je treba opredeliti dosežen prih ranek energije. Pri oskrbi z energijo je treba navesti 
delcž energenta pri oskrbi lokalne skupnost i v %. Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive vire energije je treba 
navest i oceno zmanjšanja emis ij ali navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in 
porabo goriva po ukrepu (npr. količina porab ljenih sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje, na katero se ta ko l ičina 

nanaša). 



Energetska sanacija 23.930,96 EUR Lastna sredstva: Na OS se je izoli ral 2012-20 15 

OŠ Stoperce 7.773 ,07 EUR ovoj stavbe in strop 14 % 

proti neogrevanemu 

Kohezijska sredstva: prostoru. Učinki 

16.157,89 EUR izvedbe bodo opazni 

po izvedeni 

dejavnosti. 

Izdelava energetske 1.840,00 EUR Las tna sredstva Skladno z Energetskim Ni vLEK-u 

izkaznice za občinsko zakonom (EZ-I, UL RS 25 % 

stavbo št. 1712014) je občina 
Majšperk zagotovila 
izdelavo energetske 
izkaznice za OŠ 

Majšperk in obč insko 

stavbo Majšperk. 

Energetsko upravljanje 3.600,00 EUR Lastna sredstva Obč ina Majšperk sledi 2010-2011 

in energetsko smernicam energetske 100% 
knjigovodstvo učinkov i tosti , razvija in 

išče reš itve ter teži k 
ukrepom s področja 
uporabe obnovljivih 
virov energije in 

učinkovite rabe 

energije. 

Izvajanje promocijskih 1 / Izvajanje promocijskih 

dogodkov in dejavnosti z dogodkov (delavnice, 
namenom osveščanja o tiskovne konference, 

URE in OVE seminarji , fotonatečaji) 

z namenom 

infonuiranja in 

ozaveščanja občanov in 

širše javnosti o 

pomembnosti OVE in 

URE (energetska 
sanacija, obnova 

sistemov javne 

razsvetljave, uporaba 

obnovljivih virov za 

namene ogrevanja in 
pridobivanje električne 
energije, trajnostna 

gradnja). Promocijske 
dejavnosti se bodo 
izvajale tudi v okviru 

lokalne energetske 
agencije. 

. , . , .. .. . . . .. , .. 
(VpISIte tudI morebItne studlje IzvedljIvostI, InvestIcIjske nacrte, pndoblvanje dokumentacIje Ipd. za pnpravo 

izvedbe posameznih projektov) 

5 . V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v občini 

... Majšperk ..... . . na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem 

letu izvedli te dejavnosti (navedite): 



število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi 

naslovi, 

štev ilo pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega 

predstavitvenega gradiva, 

število organiziran ih srečanj za širšo javnost, naslovi in kraji teh 

srečanj ter približno število udeležencev, 

števil o in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so 

se jih udeležili zaposleni vaše občine, 

druge morebitne dejavIlosti. 

6. Za leto 2015 načrtujemo izvedbo teh dejavnosti: 

Predvidena dejavnost Predvidena investicijska Predvidena struktura Učinek dejavnosti' 

vrednost oziroma financiranja dejavnosti 

strošek dejavnosti v glede na vir fmanciranja 

EUR 

Izdelava energetskih 4.500,00 EUR Lastna sredstva V skladu z Energetskim 
izkaznic za javne stavbe zakonom (EZ-I , UL RS 

št. 1712014) bo Občina 
Majšperk zagotovila 
izdelavo energetskih 
izkaznic za vse občinske 
javne stavbe s celotno 
uporabno tlorisno 
površino večjo od 250 
m2

. 

Energetsko upravljanje 3.660,00 EUR Lastna sredstva Občina Majšperk bo 
in energetsko sledila smernicam 
knjigovodstvo energetske učinkovitosti 

in razvija, išče rešitve ter 
teži k ukrepom s 
področja uporabe 
obnovljivih virov 
energije, in učinkovite 
rabe energije. 

Zamenjava svetilk javne 20.000,00 EUR Lastna sredstva Občina Majšperk bo v 
razsvetljave skladu z evropsko 

direktivo in slovensko 
Uredbo osvetlobnem 
onesnaževanju zamenjala 
del svet il javne 

razsvetljave. Sredstva so 
namenjena zamenjavi 
tistih svetil, ki še niso 
skladna z uredbo. 

Energetska sanacija 50.635,45 EUR Lastna sredstva: 18.2 15,05 Namen projektaje iz 

stavbe OŠ Majšperk EUR notranje strani stavbe OŠ 
enota Ptujska Gora Ptujska Gora toplotno 

Kohezijska sredstva: izo lirati stene za boljše 

32.420,40 EUR ugodje bivanja in 
prihranek pri energiji za 
ogrevanje in hlajenje 



objekta. Cilj je 
zmanjšanje porabe 
energentov in 
zagotovitev 
optimalnih pogojev dela 
otrok in učitelj ev. 
Izolirane bodo vse 
zunanje stene objekta in 
strop proti strehi. 

Energetska sanacija OS 51.434,93 EUR Lastna sredstva: Na OS se bo izoliral 

Stoperce 11.010,774 EUR ovoj stavbe in strop 

proti neogrevanemu 

Kohezijska sredstva: prostoru. Učinki 

40.424,16 EUR izvedbe bodo opazni po 

izvedeni dejavnosti. 

Energetska sanacija 46.768,51 EUR Lastna sredstva: 16.571 ,24 Na zdravstvenem domu 

zdravstvenega doma EUR bo nameščena 

Majšperk izolativna fasada in 

Kohezijska sredstva: izolacija stropa 

30.197,27 EUR zdravstvenega doma 

proti ostrešj u. 

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




