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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: 10.06.2021  

 

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 in 
kreditih 

/ / 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. 

Javna razsvetljava – obnovitev 
zunanje razsvetljave ob stopnišču 
– Župnije (2019) 

834,19 € 100 % Občina Razkrižje 
(participativni proračun) 

Prihranek pri 
porabi energije. 

LIFE IP CARE4CLIMATE – 
Aktivnosti priprave in izvedbe 
aktivnosti Evropskega tedna 

3.225,20 € 60 % Ministrstvo za okolje in 
prostor (Sklad za podnebne 
spremembe) 

Pregled stanja 
prometne varnosti, 
spodbuda varnega 
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mobilnosti 2020 – Trajnostno 
mobilni Razkriški kot (2020) 

40 % Občina Razkrižje izvajanja trajnostne 
mobilnosti, hoje in 
kolesarjenja, 
informiranje in 
osveščanje o 
trajnostni 
mobilnosti v 
povezavi s 
prometno varnostjo 
in zdravjem 
posameznika.  

Prejem priznanja in 
zahvale za 
sodelovanje. 

JR – Gmajna Veščica (2020) 3.119,83 € 100 % Občina Razkrižje Zmanjševanje 
svetlobnega 
onesnaževanja. 

Označitev javne razsvetljave 
(2020) 

790,56 € 100 % Občina Razkrižje Odprava 
pomanjkljivosti. 

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

ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov). 

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, razdeljen 1 kom. 

- Strokovna brošura Energetska neodvisnost večstanovanjskih objektov, ZENS, naročilo 1 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: 

- Srečanja v okviru priprave RRP Pomurske regije 2021-2027, 2018 - 2021, število udeležencev 
zaposlenih občine: 1. 

- Seminar Projekt EUCF – European City Facility, 21.05.2020, število udeležencev zaposlenih 
občine: 1. 

- Seminar POMURJE-možnosti koriščenja sredstev React EU, RRF in VFO 2021-27, 
03.11.2020, število udeležencev občine: 1. 

- Srečanje Kje bodo sredstva 2021-2027?, 25.11.2020, število udeležencev občine: 1. 

- Srečanje Rešitve za pametna mesta, 04.12.2020, število udeležencev zaposlenih občine: 1. 

- Posvet Trendi trajnostnega financiranja, 20.01.2021, število udeležencev zaposlenih občine: 
1. 

http://www.razkrizje.si/
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- Seminar Investicijske priložnosti Pomurske regije in predstavitev le the preko portala Spirit 
Invest Slovenia (SPOT IP), 11.02.2021, število udeležencev zaposlenih občine: 1. 

- Predstavitev E-oskrba - socialni servis celodnevne povezave preko osebnega telefonskega 
alarma, 11.02.2021, število udeležencev zaposlenih občine: 1. 

- Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost, 16.03.2021, število udeležencev zaposlenih 
občine: 1. 

- 

- Posvet Zelena, digitalna in odporna mobilnost, 16.04.2021, število udeležencev zaposlenih 
občine: 1. 

- 

- Posvet Orodja v podporo načrtovanju v občinah, 23.04.2021, število udeležencev zaposlenih 
občine: 1. 

- Delavnica Izdelava Območnega gozdnogospodarskega načrta OE Murska Sobota, 
13.05.2021, število udeležencev zaposlenih občine: 1 

- Seminar Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega 
razvoja v lokalnem okolju, 03.06.2021, število udeležencev zaposlenih občine: 1. 

Druge morebitne aktivnosti : 

- Sledenje okoljskim, energetskim, podnebnim politikam ter poročanje  o izvedenih aktivnostih. 

- Občina Razkrižje je na drugem javnem razpisu Evropske komisije uspešno kandidirala za 
sredstva za vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki občanom omogočajo brezplačne internetne 
povezave WiFi v središčih javnega življenja in si pridobila voucher v višini 15.000,00 EUR. 
Evropska unija je financirala stroške nakupa in namestitve opreme za brezplačne dostopne 
točke Wi-Fi, Občina Razkrižje pa krije stroške povezljivosti (internetno naročnino) in 
vzdrževanja opreme za najmanj tri leta.  

- Sodelovanje v projektu Gospodarjenje z e-odpadki LIFE14 GIE/SI/000176, postavitev 
zabojnika za e-odpadke in podpis zaveze, da bomo kot partnerji v projektu z aktivnim 
sodelovanjem spreminjali navade prebivalcev Slovenije in e-ciklirali. 

- Odprava pomanjkljivosti po izvedenem inšpekcijskem nadzoru nad spoštovanjem določb 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja isc. izdelan in objavljen Načrt 
javne razsvetljave v Občini Razkrižje, ter vse svetilke javne razsvetljave skladne z zahtevami 
Uredbe. 

- 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 in investicijskega vzdrževanja. 

- Aktivnosti izdelave novega LEK Občine Razkrižje. 

- Priprave za izdelavo SECAP. 

- Dogovori v okviru EU projektov na temo URE in OVE ter sodelovanje pri pripravi novih prijav. 

- 28.05.2021, podpis izjave za potrditev zaveze k čezmejnemu protokolu sodelovanja v okviru 
projekta Green Line v smislu kreiranja in implementacije strateških programov na področju 
okolja in energije. 

 

6. Za leto 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 

https://www.lea-pomurje.si/
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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 

Vzpostavitev ciljnega spremljanja rabe energije 
v javnih stavbah in energetska dokumentacija, 
vključno z energetsko dokumentacijo 

3.000,00 € 100 % Občina Razkrižje 

ETM 2021 27.676,00 € 64 % Občina Razkrižje 

36 % MOP 

Energetska sanacija stavb Občine Razkrižje 
(Šafarsko 42 in 42C) (2021-2023) 

32.086,00 € 60 % Občina Razkrižje 

34 % EU sredstva 

6 % slovenska udeležba 

PAMETNO, Z VIRI BOGATO POMURJE - 
Smart Sources LAB (2021–2023) 

299,67 €  16 % Občina Razkrižje 

67 % EU sredstva 

17 % slovenska udeležba 

URBACT RegrowCity Prenos, prilagajanje in 
izvajanje prakse Platforma za NVO (2021-2023) 

1.000,00 € 100 % IPOP 

Kolesarske poti po občini Razkrižje (2021-2023) 116.667,00 € 30 % Občina Razkrižje 

70 % PV-EU 

Wifi4EU 3.780,00 € 100 % Občina Razkrižje 

Zabojnika - kontejnerja za steklo 1.970,00 € 100 % Občina Razkrižje 

Digitalna transformacija občine (2021-2022) 28.500,00 € 30 % Občina Razkrižje 

70 % PV-EU 

Lokalna eko zdrava tržnica 116.370,13 € 42 % PV-EU EKSRP 

58 % Občina Razkrižje 

Vračanje h koreninam (2021-2022) 53.048,58 € 100 % Občina Razkrižje 

Prenova in oprema Doma kulture Razkrižje – 
Vaško jedro Šafarsko (2021-2023) 

124.016,97 € 34 % Občina Razkrižje 

66 % PV-EU 

Center Zavirje (2021-2026) 154.890,90 € 30 % Občina Razkrižje 
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70 % PV-EU 

Urbanistična dokumentacija in prostorski plani 30.000,00 € 100 % Občina Razkrižje 

Čezmejno reševanje odvodnje hudourniških vod 
(2021-2026) 

125.000,00 € 30 % Občina Razkrižje 

70 % PV-EU 

Gramozne jame (2021-2025) 75:000,00 € 30 % Občina Razkrižje 

70 % PV-EU 

Kanalizacija 4. del (2021-2027) 85.714,29 € 30 % Občina Razkrižje 

70 % PV-EU 

(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.  

 


