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Obrazložitev:  
 
Lokalna skupnost mora v skladu s prvim in tretjim odstavkom 21. člena Pravilnika o 
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09,  
3/11 in 17/14 – EZ-1) ministrstvu1, pristojnemu za energijo, do konec januarja tekočega leta 
poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v predhodnem letu, izvajalec lokalnega 
energetskega koncepta pa mora najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o njegovem 
izvajanju in ga predložiti pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Predpisana 
priloga poročila je tudi izpisek iz zapisnika tistega dela sej občinskega sveta, na katerih je bilo 
obravnavano poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta. Glede na navedeno 
pravno osnovo 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 v Uradnem vestniku OT, št. 7/09, v juniju 2014 pa je Občinski 
svet Občine Trzin sprejel novelacijo tega dokumenta, ki je objavljena v Uradnem vestniku OT, 
št. 7/14. Priloženo poročilo je šesto v nizu tovrstnih letnih poročil. Poročilo zajema navedbo 
izvedenih aktivnosti, ki se navezujejo na učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov 
energije ter izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo in 
                                                 
1
 Direktorat za energijo deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo RS. 



izvedenih dejavnosti, kot tudi dejavnosti na področju ozaveščanja in izobraževanja širše 
javnosti in zaposlenih na Občini Trzin na temo Učinkovita raba energije in uporaba 
obnovljivih virov. Ukrepi in aktivnosti, ki jih nameravamo realizirati v letošnjem letu, so bile 
določene v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.      
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2015 sam po sebi ne bo imel posledic za 
občinski proračun, finančne posledice za proračun OT bodo nastale ob izvajanju načrtovanih  
posameznih aktivnosti, navedenih v 6. točki poročila – sredstva so zagotovljena v okviru 
posebnega dela proračuna na PP in povezavi z NRP.   
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 20. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09, 3/11 in 17/14 – EZ-1) na 
11. redni seji 10. februarja 2016 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 2015  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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