Na podlagi 16. člena Statuta občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice št. 41/03
in 17/07 ter Uradni list Rs št. 70/07 in 51/08) in 17. člena Energetskega zakona ( Uradni list
RS, št. 26/05,118/06) in 2. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih
energetskih konceptov ( Uradni list RS, št. 74/09) je občinski svet Občine kanal ob Soči na
seji dne …………………….sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Lokalni energetski koncept občine Kanal ob
Soči, katerega je izdelala Goriška lokalna energetska agencija GOLEA, Vrtojba.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči za energetskega managerja imenuje Goriško lokalno
energetsko agencijo GOLEA.
3.
Pristojnosti energetskega managerja so naslednje:
- izdelava letnega načrta izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta Občine kanal ob Soči;
- organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta Občine kanal ob Soči; pod » organiziranje« se smatra:
o terminsko načrtovanje posameznih aktivnosti,
o priprava javnih naročil oziroma javnih razpisov za pridobitev zunanjih
izvajalcev za izvedbo storitev, ki so dostopne na trgu ( pri aktivnostih, ki so
izven pristojnosti in kadrovskih zmožnosti občine Kanal ob Soči),
o iskanje in pridobivanje finančnih sredstev na nacionalni in mednarodni ravni,
ki nudijo podporo pri financiranju projektov iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta,
o sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj;
- povečevanje osveščenosti o energetski učinkovitosti, OVE in energetsko učinkovitemu
transportu; aktivnost se izvaja preko projektov informiranja, svetovanja in
izobraževanja v vseh skupinah porabnikov energije v občini;
- spremljanje in analiza učinkov uvedbe ukrepov;
- letno poročanje o izvedenih ukrepih Ministrstvu za okolje in prostor ter občinskemu
svetu;
- spremljanje in obveščanje občinske uprave glede sprememb zakonodaje na področju
energetike;
- vključevanje lokalnih skupnosti v energetske projekte na mednarodni in regionalni
ravni.
-

4.
Letni proračun za izvajanje energetskega managementa se opredeli vsako leto za prihodnje
leto, v skladu s predlaganim in potrjenim programom del.
5.
Ta sklep začne veljati takoj.
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