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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 
  
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
POROČEVALEC: Služba za okolje in prostor 
  

Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec Kekci 
Gradivo za 25. sejo občinskega sveta 

  
ZAKONSKA PODLAGA: Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB-

2) (Uradni list RS, št. 27/2007, 70/2008, 22/2010, 37/2011 
in 10/2012), Lokalni energetski koncept Občine Kranjska 
Gora (SKLEP 17/5), 16. člen Statuta občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 
36/2012). 

Predlog za obravnavo : Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta 
(Uradni list RS, št. 104/2009) predlagamo, da gradivo 
obravnava Odbor za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami in Odbor za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 
 
I. UVOD 
 
Občinski svet Občine Kranjska Gora je na svoji 17. redni seji dne 20.6.2012 sprejel Lokalni 
energetski koncept Občine Kranjska Gora (SKLEP 17/5). Eden od osnovnih ciljev tega 
dokumenta je, da mora občina skrbeti za energetske ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju 
porabe vseh vrst energije v občinskih oz. javnih objektih. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo javni razpis: »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih 
skupnosti« v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. Prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu RS št. 10/2013, dne 1.2.2013.  
 
Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev 
zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, v vsebini: energetsko učinkovita 
sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija 
fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). 
 
Za ta razpis smo ocenili, da bi lahko prijavili energetsko sanacijo vrtca pri Osnovni šoli v 
Kranjski Gori, saj je stavbno pohištvo povsem dotrajano, sam objekt pa ni grajen v smislu 
učinkovite rabe energije. 
 
Podjetje ACTUM, d.o.o. je opravilo energetski pregled stavbe in izdelalo Dokument 
identifikacije investicijskega projekta iz katerega izhaja, da bi s sanacijo stavbnega pohištva, 
izdelavo izolacijske fasade in strehe občutno dosegli zmanjšanje porabe energije za ogrevanje.  
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Celotna investicija znaša 112.149,51 EUR. Iz naslova razpisa pa se pričakuje 72.497,57 EUR 
nepovratnih sredstev, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Obdobje 
posredovanje 
zahtevka za 
izplačilo na MzIP 

Celotni 
upravičeni 
stroški v EUR 
(na dve 
decimalki) 

Sofinanciranje 
MzIP (85% od 
100% upravičenih 
stroškov) 
v EUR (na dve 
decimalki) 

Sofinanciranje 
lokalne skupnosti 
(15% od 100 % 
upravičenih 
stroškov) v EUR 
(na dve decimalki) 

Sredstva lastne 
udeležbe lokalne 
skupnosti 
(neupravičeni 
stroški) v EUR (na 
dve decimalki 

do 30. 11. 2013 85.291,26 72.497,57 12.793,69 26.858,25 

od 01. 12. 2013 
do 30. 11. 2014 

    

od 01.12. 2014 
do 30. 09. 2015 

    

SKUPAJ 85.291,26 72.497,57 12.793,69 26.858,25 

 
 
Vsa zahtevana dokumentacija je bila v roku posredovana na Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor. 
 
Dne 3.5.2013 pa smo prejeli poziv za dopolnitev vloge z dokumentom o zagotovljenih 
sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v 
katerem je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije. Z 
rebalansom proračuna moramo tako zagotoviti celotno investicijo v višini 112.149,51 EUR. V 
primeru uspeha na razpisu pa pričakujemo nepovratna sredstva v višini 72.497,57 EUR. V 
primeru uspeha na razpisu, bi celotni projekt izpeljali s 26.858,25 EUR proračunskega denarja 
občine.  
 
 
II. FINANČNE POSLEDICE 
 
V rebalansu proračuna za leto 2013, se v proračunski postavki 190 211 »Investicija vrtci« 
zagotovi 112.149,51€ za projekt »Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec 
Kekci«.  
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III. PREDLOG SKLEPOV 
 
Občinskemu svetu občine Kranjska Gora predlagamo, da predlog obravnava in sprejme 
naslednja sklepa 
 
   

1. S K L E P 
 
V rebalansu proračuna za leto 2013, se v proračunski postavki 190 211 »Investicija 
vrtci« zagotovi 112.149,51€ za projekt »Energetska sanacija Osnovna šola Josipa 
Vandota – vrtec Kekci«.  
 
Projekt »Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec Kekci« se uvrsti v 
NRP za obdobje 2013 – 2017 pod št. 049 - Vrtec v Kranjski Gori. 
 

2. S K L E P 
 
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt: 
»Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec Kekci«. 
 
 
 
Številka:032-9/2013-6 
Datum: 13.5.2013 
 
 
Pripravil:                                                                                          
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž,                                                                                               
višji svetovalec III                        
 
 
                        
                                                                                                                             ŽUPAN: 
                                                                                                                     Jure Žerjav, prof. 
     
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
 
• DIIP za projekt: »Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec Kekci« 
 

 

 


