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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 2017 zajema 
poleg zakonsko predpisanih aktivnosti in aktivnosti na področju izboljšanja energetske 
učinkovitosti razsvetljave tudi načrt aktivnosti na teh področjih za leto 2017. 
 
V letu 2017 smo pridobili energetsko izkaznico za štiri neprofitna stanovanja na Ljubljanski c. 
13 v Trzinu in zamenjali osem svetil v eni izmed pisarn občinske stavbe, kjer je sedež občine. 
V glasilu občine Trzin Odsev so bili z namenom osveščanja in izobraževanja širše javnosti in 
zaposlenih objavljeni štirje prispevki na temo  učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 
virov energije. 



V letošnjem letu načrtujemo postavite štirih električnih polnilnih postaj za električna vozila. 
Predvidena investicijska vrednost znaša 33.700 €, pri čemer bo Občina financirala 65 % 
vrednosti, 35 %  pa bo prispeval Eko sklad. Pogodba z Eko skladom je podpisana. S področja 
energetskega managementa načrtujemo vodenje energetskega knjigovodstva, novelacije 
oziroma razširitve energetskih pregledov javnih objektov, izdelavo dolgoročnega načrta 
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, ipd. 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 2017 sam po sebi ne bo imel posledic za 
občinski proračun, finančne posledice bo za proračun OT predstavljala izvedba načrtovanih 
aktivnosti za leto 2018. 
 
 
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 27. redni seji 20. junija 2018  
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 2017  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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