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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in
18/17) in 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Lokalni energetski koncept Mestne
občine Nova Gorica – končno poročilo, številka dokumenta 11/2014, Nova Gorica, 2016,
ki ga je izdelal zavod GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 360-6/2014
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 360-6/2014-66
Nova Gorica, 4. septembra 2017
OBRAZLOŽITEV
Skladno s prvim odstavkom 29. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št.
17/14 in 81/15) lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem
besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za energijo.
LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti na področju oskrbe in
rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo
iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.
Skladno s 7. odstavkom prej omenjenega 29. člena EZ- 1 se LEK sprejme najmanj vsakih
deset let oziroma tudi pogosteje, če se z Energetskim konceptom Slovenije ali akcijskimi
načrti (akcijski načrt energetske učinkovitosti, akcijski načrt za obnovljive vire, akcijski
načrt za skoraj nič-energijske stavbe, druge akcijske načrte ali operativne programe za
oskrbo oziroma rabo energije) spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za
urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
Veljavni LEK je mestni svet sprejel na seji dne 8. januarja 2009. Od takrat se je
zakonodaja na področju energetike bistveno spremenila, med drugim je bil sprejet nov
Energetski zakon ter nov Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16).
I.

Pravna podlaga
•
•
•
•

Energetski zakon – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17)

II.

Obrazložitev

V LEK-u se analizira obstoječe stanje rabe in oskrbe z energijo. Ugotovi se šibke točke
ter določi cilje energetskega načrtovanja. Predvidijo se možni ukrepi, ki upoštevajo
načrtovani razvoj občine ter predlagajo najučinkovitejše rešitve za zmanjšanje rabe
energije in zmanjšanje emisij.
Nameni in cilji energetskega koncepta so:
 Izdelava temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z uglašeno
energetski in okoljsko politiko občine, ki je osnova za delovanje na energetskem
področju v občini.
 Priprava konkretnih ukrepov na področju učinkovite rabe energije, uvajanje oz.
večja raba obnovljivih virov energije, in decentralizacija oskrbe z energijo.
 Izbira in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini.
 Pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo ter okolja,
vključno z oblikovanjem baze podatkov.
 Pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja (raba, proizvodnja,
distribucija).
 Oblikovanje in primerjava različnih možnosti in scenarijev razvoja.
 Izdelava predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike.
 Možnost za spremljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega
stanja.
Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj
lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno
varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju
lokalne skupnosti.
Obvezne vsebine LEK, način njegove priprave in načine spremljanja in vrednotenja
dejavnosti, ki izhajajo iz LEK ter navodila za izdelavo so natančneje določena v:
 Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.
l. RS, št. 56/16),
 Priročniku za izdelavo lokalnega energetskega koncepta, Avgust 2016 (št. 360236/2013/103).
III.

Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejetje lokalnega energetskega koncepta bo imelo finančne posledice, ki so podrobno
opredeljene v akcijskem načrtu. Akcijski načrt je ključni sestavni del lokalnega
energetskega koncepta. Za vsako aktivnost so opredeljeni: nosilec projekta, odgovorni
(osebo, ki bo predvidoma odgovorna za izvajanje in ali usklajevanje izvedbe projekta),
rok izvedbe, pričakovani rezultati, način spremljanja rezultatov, vrednost projekta,
financiranje s strani občine, ostali viri financiranja in opredelitev kazalnika za merjenje
izvajanja ukrepa. Po sprejetju LEK-a se akcijski načrt upošteva pri pripravi proračuna.
Velja poudariti, da so projekti v akcijskem načrtu predstavljeni ločeno, vsak posebej,
vendar ni nujno, da se bodo tako tudi izvajali. Vrstni red izvajanja ukrepov je odvisen tudi
od javnih razpisov za sofinanciranje in kreditiranje posameznih projektov. Za vsak razpis
na področju energetike je potrebno temeljito pretehtati ali je možno katerega od projektov
iz akcijskega načrta prijaviti na določen razpis.
Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva
LEK, so dolžni svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi,
predvidenimi v LEK-u.

LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih
skupnosti.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo gradivo
obravnava ter sprejme predlagani sklep.
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

Matej Arčon
ŽUPAN

Matej Živec
Svetovalec za gospodarske
javne službe

PRILOGE:
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica – končno poročilo,
številka dokumenta 11/2014, Nova Gorica, 2016
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica – povzetek, Nova Gorica
2016
- Soglasje o skladnosti predloga Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine
Nova Gorica, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

