
 OBČINA TRZIN  
Pet er  Ložar ,  ž u pa n  
 

 

 
 

 

 

ŠTEVILKA: 26-4/2022 

DATUM: 25. 5. 2022 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

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

učinkih za leto 2021 

 

NAMEN: Seznanitev s poročilom 

  

PRAVNA PODLAGA: 19. člen Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 

koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) 

 

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, Župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: Jure Mal, Višji svetovalec župana za prostor in GJS 

 

FINANČNE POSLEDICE: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 

načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2021 sam po sebi ne bo imel posledic za 

občinski proračun, finančne posledice bo za proračun Občine Trzin 

predstavljala izvedba načrtovanih aktivnosti za leto 2022 

 

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 Občine Trzin, št. 7/09. V juniju 2014 je Občinski svet Občine 

Trzin sprejel novelacijo dokumenta, ki je objavljena v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 7/14. Na 22. 

redni seji, dne 17. novembra 2021 je Občinski svet Občine Trzin sprejel nov Lokalni energetski koncept 

Občine Trzin, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 22/2021. 

 

Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin za leto 2021 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 2022. 

 

V letu 2021 je bil izdelan nov lokalni energetski koncept za občino Trzin, in sicer v skupni vrednosti 

4.680,00 EUR, od tega zneska je bil prvi del izplačan v letu 2020 in sicer v znesku 2.090,00 EUR. Lokalni 

energetski koncept je bil poslan ministrstvu v potrditev, nato pa ga je potrdil še občinski svet na 22. 

redni seji, dne 17. novembra 2021.  



 

V letu 2021 smo podrobneje spremljali energetsko knjigovodstvo za javne občinske objekte. Z ta 

namen je zunanji izvajalec (Energo Optima 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. Z izbranim zunanjim izvajalcem je sklenjena 

pogodba v vrednosti 3.600,00 EUR brez DDV, za obdobje 5 let. Obračunavanje del se izvaja z mesečnimi 

obračuni. V letu 2021 smo tako za izvajanje energetskega knjigovodstva namenili 720,00 EUR brez DDV. 

 

Na področju ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam se nadaljuje izvajanje projektov »Izgradnja 

regionalne kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana« in »Mala barja – Marja«, ki sta 

sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.  

 

V zvezi z izgradnjo kolesarske povezave se je v letu 2021 pripravljala razpisna dokumentacija na podlagi 

katere je bil izbran izvajalec gradnje. Gradnja se odvija v letu 2022. 

 

V projektu Marja pa so bili  letu 2021 zaključeni vsi predvideni odkupi zemljišč, izvedeno odstranjevanje 

zarasti na območju, ter postavljena interpretacijska infrastruktura, namenjena ozaveščanju o pomenu 

ohranjanja tega občutljivega habitata. V letih 2022 in 2023 je predvidena priprava zemljišč za 

vzpostavitev travišč na projektnem območju Trzin Mlake, ki obsega gozdarsko, travniško mulčenje in 

košnjo, ter priprava načrta aktivnosti za zagotavljanje trajnosti.  

 

Za območje Blatnic je bil v letu 2021 sprejet Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena 

Blatnice - nahajališče močvirske logarice (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 20/2021). Ohranjaje območja 

Blatnic je prav tako ugodno z vidika prilagajanja podnebnim spremembam. 

 

Z novim lokalnim energetskim konceptom so predlagani tudi novi ukrepi za izboljšanje rabe energije, 

katere želimo v naslednjih letih v čim večji meri realizirati. V zvezi z načrtovanimi razpisi bo občina 

občanom nudila tudi vso pomoč pri prijavah za pridobivanje sredstev. S ciljem izboljšanja energetske 

učinkovitosti bomo občane na spletni strani občine obveščali tudi o aktualnih razpisih Eko sklada. 

 

Izvedba načrtovanih nalog je odvisna od proračunskih sredstev. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 19. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta 

(Uradni list RS, št. 56/16) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, 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 2021 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: 360-0001/2022                                      Župan Občine Trzin 

Datum: 15. 6. 2022               Peter LOŽAR, l. r. 


