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OBČINA KANAL OB SOČI        
Občinski svet                  
PREDLOG 

 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št. 
41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08), 17. člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11), na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji 
in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. list RS, št. 74/2009, 03/11) ter na 
podlagi Sklepa občine Kanal ob Soči o sprejetju Lokalnega energetskega koncepta občine 
Kanal ob Soči ter imenovanju energetskega managerja z dne 18.3.2010 (številka 032102-
2/2012-2) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji … redni seji dne 
…………………… sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 

 
1. 
 

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih. 

 
2. 
 

Sklep velja takoj. 
 
 
Številka:  
Datum:            Župan 

Andrej Maffi 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji seji dne 18.3.2010 sprejel Lokalni energetski 
koncept, ter za energetskega managerja imenoval Goriško lokalno energetsko agencijo 
GOLEA. GOLEA je s sklepom zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja 
aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Kanal ob 
Soči, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta občine Kanal ob Soči. Poročilo je pripravljeno v skladu z 21. členom Pravilnika o 
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. List RS, št. 74/2009, 
03/11). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in 
poslano pristojnemu ministrstvu do 31. januarja. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se 
sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2014. 
 
Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega 
energetskega koncepta občine Kanal ob Soči za leto 2013 in plan za leto 2014 sta v 

prilogi in sta sestavni del te obrazložitve. 
 


