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ZADEVA: Predlog za obravnavo na 3. seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 

 

 

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: 

 

Letno poročilo o izvajanju LEK-a v Občini Lovrenc na Pohorju 2018 

 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA: 

Župan Marko Rakovnik, prof. 

 

3. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA: 
- Enofazni postopek 

 

4. VSEBINA GRADIVA: 

uvod z obrazložitvijo 

predlog sklepa 

Letno poročilo 

 

5. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA: 

predstavnik ENERGAP 

 

6. PRIPRAVLJALEC GRADIVA: 

Energetska agencija za Podravje 

Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju 

 

7. PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) ter 5. in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014, 54/2016) je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 03. redni seji, dne 18.4.2019, obravnaval in sprejel Letno poročilo o izvajanju LEK-a v 
Občini Lovrenc na Pohorju 2018.  

 

ŽUPAN 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

                                                                                                                                     Marko RAKOVNIK, prof. 

 



OBRAZLOŽITEV 

 
Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj 
energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne 
energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo 
energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne 
skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike 
Slovenije. 
 
To je storila tudi Občina Lovrenc na Pohorju s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki 
ga je Občinski svet potrdil avgusta 2008. Novelacija LEK-a je bila sprejeta v letu 2016. Koordinator 
izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V 
Lokalnem energetskem konceptu so zastavljeni štirje obsežni dolgoročni cilji, katerim Občina Lovrenc 
na Pohorju tudi sledi. 
 
Energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe 
občine. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in obstoječe energetske 
kapacitete. Energetski koncept občine je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti 
porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih 
energetskih rešitev. Energetski koncept vsebuje dogovorjene cilje na področju energetike v občini. 
Cilji so natančno, tudi kvantitativno opredeljeni in tako omogočajo spremljanje učinkovitosti izvajanja 
izbranih projektov. 
 
Cilji Lokalnega energetskega koncepta Občine Lovrenc na Pohorju so v skladu s cilji Nacionalnega 
energetskega programa in slovenske ter EU zakonodaje. Smernice Nacionalnega energetskega 
programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in 
varovanje okolja.  
 
V skladu, z 19. in 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta, mora izvajalec LEK-a pripraviti letno poročilo o izvajanju LEK, ga predstaviti Občinskemu 
svetu Občine Lovrenc na Pohorju in ga nato posredovati Ministrstvu RS za infrastrukturo, ki ureja 
področje energetike.   
 
 

 
 
 

 

 


