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SELNICA OB DRAVI

Na vlogo občine Selnica ob Dravi, št. 360-1/2011 iz dne 07.03. 2011 daje minister za
gospodarstvo na podlagi petega odstavka 17. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/2007 - EZ-UPB2, št. 70108 in 22/10) in prvega odstavka 10. člena
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Uradni list RS št. 74/09 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik) naslednje
SOGLASJE O SKLADNOSTI PREDLOGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA OBČiNE SELNICA OB DRAVI
Občina Selnica ob Dravi je z dopisom št. 360-1/2011 iz dne 07.03. 2011, ki ga je
Ministrstvo za gospodarstvo prejelo dopolnjeno po elektronski pošti dne 14.10. 2011,
pozvala Ministrstvo za gospodarstvo, da potrdi predlog lokalnega energetskega
koncepta (v nadaljevanju: LEK) občine Selnica ob Dravi.
Občina Selnica ob Dravi je hkrati s pozivom za pridobitev soglasja o skladnosti LEK
dostavila naslednjo dokumentacijo:
• Predlog LEK občine Selnica ob Dravi (št. LEK-1-1/2011, izdelovalca AOESCO
menedžment,
investicije. in marketing
za energetsko zanesljivost in
konkurenčnost, d.o.o., oktober 2011),
• Sklep občinskega sveta o sprejetju LEK (št. 360-1/2011, 4. redna seja iz dne
17.02.2011),
• LEK občine Selnica ob Dravi, ki vsebuje povzetek z obveznimi sestavinami,
opredeljene cilje energetskega načrtovanja LEK v skladu z AN-OVE in izdelan
LEK za obdobje desetih let.
Po preučitvi zgoraj citirane dokumentacije oziroma LEK občine Selnica ob Dravi je
bilo ugotovljeno, da je le-ta skladen z nacionalno energetsko politiko, vsebuje vse
obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen tudi z določbami 17. člena
Energetskega zakona.
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Na podlagi navedenega minister za gospodarstvo potrjuje skladnost predloga
Lokalnega energetskega koncepta občine Selnica ob Dravi z energetsko politiko na
območju RS in izdaja soglasje o skladnosti omenjenega dokumenta z energetsko
politiko na območju RS.
S spoštovanjem,

o-,.....t.. ~~
ma . Janez Kopač
Generalni irektor Direktorata za energijo

Pripravil:
mag. Matej Praper
Višji svetovalec
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V vednost:
• Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
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