
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016) - Priloga 3 

 

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila 

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in o njihovih učinkih  

 

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA RAZKRIŽJE     

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Monika Holc, 02 584 99 08, 

monika.holc@razkrizje.si  

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta:2009 

Datum poročanja: 15. 6. 2020  

 

1. Občina Razkrižje IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja 

energetike. (OBKROŽITE) 

 

2. Občina Razkrižje JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE) 

 
3. Če JE, v katero? Lokalno energetsko agencijo za Pomurje, Martjanci. 

 
4. V preteklih letih so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:  

- učinkovite rabe energije,  
- izrabe obnovljivih virov energije ter 
- oskrbe z energijo 

 

Izvedena aktivnost 

Investicijska 

vrednost oz. 

strošek 

aktivnosti 

Struktura financiranja 

izvedene aktivnosti glede 

na vir financiranja 

Učinek 

aktivnosti1 

Sprejetje energetskega koncepta 
(april 2009) 

6.000,00 € 30 % Ministrstvo za okolje in 
prostor 

70 % Občina Razkrižje 

Pridobitev 
energetskega 
koncepta 

Realizacija projekta »Obnova 
strehe, oken in vrat Doma kulture 
Razkrižje« (2013) 

60.593,76 € 82 % Ministrstvo za kulturo 

18 % Občina Razkrižje 

 

Realizacija projekta »Izgradnja 
nizkoenergijskega prizidka za Vrtec 
Razkrižje in prostorska ureditev 
Osnovne šole Razkrižje« (2012-
2015) 

951.709,18 € 50 % Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo (iz ESRR) 

2 % Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo (23. člen ZFO-1) 

 

 
1 Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.  
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih. 
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom 
(npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se 
opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).  
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27 % dolgoročni kredit SID 
banke 

21 % Občina Razkrižje 

Realizacija projekta »Energetska 
sanacija Osnovne šole Razkrižje« 
(2013-2015) 

693.129,19 € 31 % Ministrstvo za 
infrastrukturo (iz Kohezijskega 
sklada) 

25 % dolgoročni kredit SID 
banke 

44 % Občina Razkrižje 

Učinki na letnem 
nivoju: 

- prihranek toplote 
MWh/leto 173,72 

- prihranek EE 
MWh/leto -12,32 
(celoten kompleks). 

Realizacija projekta »Energetska 
sanacija Zdravstvene postaje 
Razkrižje« (2013-2015) 

27.354,91 € 100 % Občina Razkrižje  

Realizacija projekta »PREP 
Razkrižje – MP Gibina« (2017-
2018) – javna razsvetljava 

93.473,37 € 85 % Ministrstvo za 
infrastrukturo 

15 % Občina Razkrižje 

 

Realizacija ureditve zdravstvene 
postaje (2012) 

2.557,26 € 100 % Občina Razkrižje  

Establish a safe scool routes 
(Vzpostavitev varnih šolskih poti) 
(2013) 

456,67 € 100 % Občina Razkrižje Učinek je 
posreden. 

Realizacija projekta »Vodni mlin – 
Rekonstrukcija starega potočnega 
mlina na Gibini«, vključno z 
izdelano dokumentacijo (2015-
2016) 

29.772,98 € 60 % sredstva LEADER 

40 % Občina Razkrižje 

 

Izdelava razširjenega 
energetskega pregleda OŠ in ZP 
Razkrižje (2014) 

9.056,16 € 100 % Občina Razkrižje Učinek je 
posreden. 

Informiranje občanov o URE in 
OVE ter možnih subvencijah s 
strani države 

/ / Učinek je 
posreden. 

Akcijski načrt za trajnostno energijo 
(SEAP) Občine Razkrižje ter 
podpis Konvencije županov (2011-
2015) 

/ 100 % Občina Razkrižje Učinek je 
posreden. 

Podpis Konvencije županov za 
trajnostno energijo in podnebne 
spremembe (2016) 

/ 100 % Občina Razkrižje Učinek je 
posreden. 

    

    

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije 

ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov). 
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5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na 
Občini Razkrižje na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):  

 

Okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: 

- Prispevki na internem ktv Razkrižje in spletni strani www.razkrizje.si.  

Število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala: 

- Letaki ENSVET energetsko svetovanje za občane, razdeljenih 5 kom. 

Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove 

teh srečanj: 

- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET Ljutomer. 

- Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne 
pisarne ENSVET Ljutomer in Lokalne energetske agencije Pomurje. 

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili 

zaposleni občine: 

- »Twinning” srečanje v sklopu projekta Energetsko svetovanje in prenos znanja med občinami 
- GREEN LINE, v okviru programa INTERREG SI-HU 2014-2020, v Szombathelyu na 
Madžarskem, 15. 5. 2019, število dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1. 

Druge morebitne aktivnosti : 

- Nasveti o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih, spletna gradiva dostopna na 
https://www.lea-pomurje.si/. 

- Dogovori glede investiranja v javno razsvetljavo. 

- Izvedba aktivnosti v okviru EU tedna mobilnosti ter ostalih aktivnosti na področju načrtovanja 
trajnostne mobilnosti. 

- Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov ter kotlovnic in izvedbe 
investicijskega vzdrževanja. 

- Priprave za izdelavo SECAP. 

- Dogovori v okviru EU projektov na temo URE in OVE ter sodelovanje pri pripravi novih prijav 
(npr. ELENA promet, ipd.). 

 

6. Za leto 2020 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 

Predvidena aktivnost Predvidena 

investicijska 

vrednost oz. strošek 

aktivnosti 

Predvidena struktura 

financiranja aktivnosti 

glede na vir 

financiranja 

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK 
ter plan aktivnosti za leto 2020 za občinski svet 
(Skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji 
in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta (UL RS, št. 56/2016). 

/ 100 % Občina Razkrižje 

Priprava poročila z letnimi in sumarnimi 
kazalniki spremljanja učinkov za saniran objekt 
OŠ Razkrižje (znižanje količine izpustov CO2, 
znižanje rabe energije) 

/ 100 % Občina Razkrižje 

http://www.razkrizje.si/
https://www.lea-pomurje.si/
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Vzpostavitev ciljnega spremljanja rabe energije 
v javnih stavbah in energetska dokumentacija 

3.000,00 € 100 % Občina Razkrižje 

Označevanje javne razsvetljave in načrt  100 % Občina Razkrižje 

   

   

   

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 

pripravo izvedbe posameznih projektov). 

 

Priloge: 

- Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju). 
- Ostale morebitne priloge.  

 


