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Organizacijska shema izvajanja ukrepov iz LEK 

  

-> LEK 

 

Priročnika za izdelavo 

lokalnega energetskega 

koncepta (MZI, št 360-    

23/2013/103, Ljubljana, 

avgust 2016) 
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Zakonska podlaga: Pravilnik o metodologiji in 

obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta  

(Uradni list RS, št. 56/2016)). 

-> 31.3 

20. člen 

(1) Samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poroča o izvajanju 

lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za 

energijo, v skladu s predpisom, ki ureja vrste in način 

posredovanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih 

dejavnosti in drugi zavezanci. 

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK 

v letu 2018 ter plan aktivnosti za leto 2019 
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Letni izvedbeni načrt za leto 

 

Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 

-> na podlagi 325. člena Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 

17/2014) 
 

 

 

 

 

 

5. člen pogodbe 

Letno se potrdi letni izvedbeni načrt v katerem 

se natančneje opredeli aktivnosti za posamezno 

leto. Predlog letnega izvedbenega načrta 

izvajalec pripravi do 31.12. za prihodnje leto in 

ga naročnik potrdi najkasneje do 31. januarja za 

tekoče leto.  
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CSRE Javna razsvetljava 

Raba energija za vsa merilna mesta na mesečnem nivoju  

Kobarid 

Hrpelje-Kozina 

Izola 

Komen 

Idrija 

Bovec 

Logatec 

Občine, kjer izvajamo  

CSRE za JR: 
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CSRE Javna razsvetljava 

Iz spodnjih grafov je razvidno, da se delež stroška za omrežnino po 

sanaciji veča glede na delež za nakup. Po izvedbi prenove javne 

razsvetljave je smiselno, da se zaradi zmanjšanega odjema po sanaciji 

izvede tudi zmanjšanje priključne moči. Na ta način se doseže dodatno 

zmanjšanje stroškov električne energije zaradi nižje priključne moči. 
 

Delitev stroška javne razsvetljave na nakup in 

omrežnino po deležu pred sanacijo 

Delitev stroška javne razsvetljave na nakup in 

omrežnino po deležu po sanaciji 
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CSRE Transport – projekt CitiEnGov 

Lokacija: avla mestne občine Nova Gorica 

Poraba goriva na prepeljanega potnika 

(Mestne linije MONG) 

Nadgradnja sistema CSRE za področje 

prometa (uporaba: Občinski vozni park,  

Javni avtobusni prevoz) za občine 

Ajdovščina, MOK in MONG 
 
 Skupno število prepeljanih potnikov  

 (Mestne linije MONG) 
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CSRE Transport – projekt CitiEnGov 

Javni promet in kolesarjenje  

sta približno 40-krat energijsko 

učinkovitejša od vožnje z 

avtomobilom. 
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Bilanca rabe energije po ključnih sektorjih  

...izvajanje ukrepov in poročanje... 
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Energetska učinkovitost mora postati del naše kulture  

„Kultura energetske učinkovitosti je dosežena, ko ljudje sprejemajo namerne 

odločitve, ki vodijo k povečanju energetske učinkovitosti zaradi tega ker tako 

želijo in ne zaradi tega ker morajo. Ko razumejo vrednost za njih kot individualne 

osebe in za organizacijo ter skupno dobro.“ 


