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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 2018 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 
2019. 
 
V letu 2018 je največji investicijski strošek na zadevnem področju predstavljala nabava in 
vzpostavitev štirih polnilnic za električna vozila, ki so postavljene na lokacijah: KUD, soseska 
T-3 Trzin-Center, Vrtec v Mlakah in pri piramidi v OIC. Celotni investicijski strošek je znašal 



20.017,56 €; sestavljajo ga stroški nabave štirih polnilnic s priključki in barvanjem štirih 
parkirnih mest s talno označbo »rezervirano za električna vozila« v znesku 12.853,00 €; 
izvedba temeljev in dovodov napajanja za polnilnice je znašala 6.414,99 €; dobava štirih 
stebričkov za polnilne postaje z montažo pa 749,57 €. Na območju občine je dobavitelj 
skladno s pogodbo postavil še eno polnilno postajo (Jefačn'kova domačija), vendar le-ta še ni 
priključena na električno omrežje, in nam iz tega razloga dobavitelj še ni izdal računa. Z Eko 
skladom imamo sklenjeno pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude za 5 polnilnih 
postaj, in sicer v višini do 14.996,00 €, vendar ne več kot 100% vrednosti cene za posamezno 
polnilno postajo, ki ne vključuje DDV. Zahtevka še nismo poslali, ker kot opisano, investicija 
še ni zaključena. 
 
V glasilu občine Trzin Odsev sta bila z namenom osveščanja in izobraževanja širše javnosti in 
zaposlenih objavljena dva prispevka na temo  učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 
virov energije. 
 
V letošnjem letu načrtujemo izdelavo novega lokalnega energetskega koncepta, vodenje 
energetskega knjigovodstva, novelacije oziroma razširitve energetskih pregledov javnih 
objektov, izdelavo dolgoročnega načrta energetske sanacije javnih stavb. S ciljem izboljšanja 
energetske učinkovitosti bomo v Odsevu objavljali prispevke na temo učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije, občane obveščali o aktualnih razpisih Eko sklada 
in jim nudili pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev in kreditov Eko sklada.  
Izvedba načrtovanih nalog je odvisna od proračunskih sredstev. 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 sam po sebi ne bo imel posledic za 
občinski proračun, finančne posledice bo za proračun OT predstavljala izvedba načrtovanih 
aktivnosti za leto 2019. 
 
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 4. redni seji 20. februarja  
2019  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 2018  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. 
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