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 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih 
učinkih za leto 2019 
 

NAMEN: Seznanitev s poročilom 

  

PRAVNA PODLAGA: 19. člen Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) 
 

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, Župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: g. Rok Stenko, višji svetovalec župana za okolje in gjs  
 

FINANČNE POSLEDICE: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
LEK in njihovih učinkih za leto 2019 sam po sebi ne bo imel posledic za občinski 
proračun, finančne posledice bo za proračun OT predstavljala izvedba načrtovanih 
aktivnosti za leto 2020. 
 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Izvajalec lokalnega energetskega koncepta najmanj enkrat letno pripravi pisno poročilo o izvajanju 

lokalnega energetskega koncepta in ga predloži pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. 

Glede na navedeno določbo Občinskemu svetu Občine Trzin predlagamo, da poročilo obravnava in se z 

njim seznani. 

 

Lokalni energetski koncept Občine Trzin je Občinski svet Občine Trzin sprejel na 26. redni seji dne 16. 9. 

2009, objavljen je bil v Uradnem vestniku OT, št. 7/09. V juniju 2014 je Občinski svet Občine Trzin sprejel 

novelacijo tega dokumenta, ki je objavljena v Uradnem vestniku OT, št. 7/14.  

 

Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin za leto 2019 zajema poleg zakonsko 

predpisanih aktivnosti na področjih učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije ter oskrbe 

z energijo tudi načrt aktivnosti na teh področjih za leto 2020. 

 

V letu 2019 je največji investicijski strošek na zadevnem področju predstavljala nabava in vzpostavitev 

nove električne polnilne ograje s pripadajočimi deli pri Jefačn'kovi domačiji.  

 

Celotni investicijski strošek je znašal 9.442,04 €. Strošek sestavljajo stroški prestavitve elektro omarice v 

znesku 3.519,70 €, nabave polnilne postaje s priključki v znesku 2709,03 €, omrežnina in stroški 

priključevanja za polnilno postajo po ceni 1.776,27 €, označitev parkirnih mest, namenjenih parkiranju e-

vozil z vertikalno signalizacijo v vrednosti 1.020,04 €, talna oznaka za označitev e-vozila pred polnilnicami 

po ceni 305,00 € ter strošek dopolnilne table za namestitev nalepk Eko sklada, ki je znašal 112,00 €. 



 

V glasilu občine Trzin Odsev je bil z namenom osveščanja in izobraževanja širše javnosti in zaposlenih 

objavljen en prispevek na temo  učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije. 

 

V letošnjem letu smo že sklenili pogodbo z izvajalcem za vodenje energetskega knjigovodstva za javne 

objekte. Izvajalec bo mesečno beležil porabo energentov v javnih objektih, skladno z uredbo o opravljanju 

z energijo v javnih sektorjih ter oddajal poročila za to pristojnemu ministerstvu. Občina namerava v teku 

leta pristopiti k izdelavi novega lokalnega energetskega koncepta ter sprejetju odloka o merjenju 

kakovosti zraka. 

 

S ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti se bo v Odsevu objavljalo prispevke na temo učinkovite rabe 

energije in izrabe obnovljivih virov energije, občane pa obveščalo o aktualnih razpisih Eko sklada in jim 

nudilo pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev in kreditov Eko sklada.  

 

Izvedba načrtovanih nalog je odvisna od proračunskih sredstev. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 19. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 

energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) na 12. redni seji, dne 20. maja 2020,  sprejel naslednji 

 

Sklep 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine 

Trzin in njihovih učinkih za leto 2019  s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno 

pripravljeno. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 12-6/2020                                       Župan Občine Trzin 

Datum: 20. 5. 2020               Peter LOŽAR, l. r. 

 


