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ŠTEVILKA: 18-3/2021 

DATUM: 8. 3. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA: Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih 

za leto 2020 

 

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 2020 sam po sebi ne bo imel posledic za občinski proračun, 

finančne posledice bo za proračun OT predstavljala izvedba načrtovanih aktivnosti za 

leto 2021. 

 

 

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 2020 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 2021. 

 

V letu 2020 smo podpisali pogodbo z zunanjim izvajalcem (Envirodual d.o.o.) za izdelavo novega 

energetskega koncepta, in sicer v skupni vrednosti 4.680,00 EUR. Lokalni energetski koncept bo 

predvidoma poslan ministrstvu v potrditev najkasneje do 30. 4. 2021, nato pa ga mora potrditi še 

občinski svet. V letu smo poravnali prvo fazo izdelave lokalnega energetske koncepta, in sicer v višini 

2.090,00 EUR brez DDV. 

 



 

V letu 2020 smo pristopili tudi k izvajanju energetskega knjigovodstva za javne občinske objekte. 

Zunanji izvajalec (Energo Opima d.o.o.) mesečno vnaša porabo energentov v podatkovno bazo skladno 

z uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. S tem ima Občina boljši pregled na porabljenimi 

energenti in s tem povezanimi stroški. Za obdobje 5 let se je sklenila pogodba v vrednosti 3.600,00 EUR 

brez DDV. Obračunavanje del se izvaja z mesečnimi obračuni. V letu 2020 smo tako za izvajanje 

energetskega knjigovodstva namenili 720,00 EUR brez DDV. 

 

V letu 2021 bomo naredili korak naprej k zmanjšanju porabe električne energije na področju javne 

razsvetljave. Odločili smo se za  zamenjavo visokotlačnih natrijevih svetilk na Mengeški cesti. 

Nadomestili  jih bomo z manj energijsko potratnimi LED sijalkami. Za zamenjavo smo že podpisali 

pogodba z zunanjim izvajalcem (EIS Skočaj d.o.o.), in sicer v vrednosti 5.145,00 EUR brez DDV. 

 

S ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti nameravamo v Odsevu objavljati 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.  

 

Z novim lokalnim energetskim konceptom bodo predlagani novi dodatni ukrepi za izboljšanje rabe 

energije, katerih se bomo v naslednjih letih poizkušali čim bolj držati. 

 

 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 18. redni seji, dne 24. marca 2021, 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 2020 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: 360-0001/2021                                      Župan Občine Trzin 

Datum: 24. 3. 2021               Peter LOŽAR, l. r. 

 


