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Pravna podlaga: 19. člen Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
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Predlagatelj:  Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka: Vika Kreča, višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in 

druge zadeve 
 
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 2016 zajema 
aktivnosti, ki smo jih izvedli na področjih učinkovite rabe energije, izboljšanja energetske 
učinkovitosti javne razsvetljave in oskrbe z energijo ter načrt aktivnosti na teh področjih za 
leto 2017. 
 
Tako smo deloma še v letu 2015 in pa v letu 2016 v 12 prižigališčih javne razsvetljave vgradili 
»astro« ure (strošek skupaj  4.200 €), dokončali 2. fazo energetske sanacije objekta s štirimi 
neprofitnimi stanovanji na Ljubljanski c. 13 v Trzinu (dela so obsegala hidroizolacijo, 



zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe – skupni 
strošek 30.456,43 €), pridobili pa smo tudi energetske izkaznice za štiri občinska službena 
stanovanja v kompleksu T-3 Trzin-Center (strošek 272 €). Za vse navedeno smo porabili 
slabih 35.000 €. 
 
V letošnjem letu nameravamo pogojno, ob uspešnem kandidiranju na razpis za sredstva Eko 
sklada,  postaviti štiri električne polnilne postaje za vozila v skupni ocenjeni vrednosti  20.000 
€ , naročili bomo štiri računske energetske izkaznice za neprofitna stanovanja na Ljubljanski 
c. 13 (ocenjena vrednost 300 €), z objavo prispevkov v občinskem glasilu pa bomo spodbujali 
lastnike objektov k izvajanju ukrepov URE in spodbujanju rabe OVE ter jih obveščali o objavi 
razpisov Eko sklada. Skupna ocenjena vrednost aktivnosti za leto 2017 znaša 21.300 €. 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 sam po sebi ne bo imel posledic za 
občinski proračun, finančne posledice bo za proračun OT predstavljala izvedba načrtovanih 
aktivnosti za leto 2017 – sredstva so zagotovljena v okviru posebnega dela proračuna. 
 
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 22. februarja 
2017  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 2016  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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