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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega 

načrta LEK Občina Cirkulane 
 

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17)  in v 
skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občina Cirkulane. 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

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

in o njihovih učinkih 

 
 



Predlog 

 
Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo), 19. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov (Uradni list RS, št. 56/16) in 14. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 17. redni seji, dne 29. 
4.2021 sprejel naslednji 
 

 
S K L E P  

o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občina 
Cirkulane : 

 
1.  

Občinski svet potrjuje letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o njihovih učinkih, z dne 17. 3. 2021. 
 

2.  
Ta sklep začne veljata z dnem sprejema. 

 
 

Številka: 007-__/2021 
Datum: 29.04.2021   

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
Občina Cirkulane je v letu 2009 sprejela Lokalni energetski koncept (LEK), ki je strateško 
izvedbeni dokument, ki celovito analizira stanje na področju energetske oskrbe in porabe 
energije ter predlaga možnosti nadaljnjega razvoja na območju lokalne skupnosti. Na podlagi 
analize se ugotovijo šibke točke in pomanjkljivosti oskrbe in rabe energije po različnih 
porabnikih, ter potenciali in možni scenariji novih energetskih rešitev. Poudarek je na 
spodbujanju učinkovite rabe energije, ter iskanja možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov 
energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe lokalne skupnosti in se hkrati odraža v zmanjševanju 
emisij in onesnaževanju okolja. Dodatno pa je cilj LEK-a povečanje ozaveščenosti in 
informiranosti javnosti in drugih porabnikov energije, saj je zavedanje o možnih spremembah 
in prihrankih ključno za napredek na tem področju. 
 
V skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(Uradni list RS, št. 56/16), je ena izmed nalog občine tudi potrditev letnega poročila o izvedenih 
ukrepih iz LEK s strani Občinskega sveta in poročanje ministrstvu, pristojnemu za energijo. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme 
sklep v predloženi obliki. 
 
                                                                                                     Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 


