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ZADEVA: NRP Energetska sanacija vrtca Živ Žav 

 

Dne 1.2.2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu RS št. 10/2013 objavilo 

»Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 

zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«. Investicijski projekti bodo 

sofinancirani iz proračuna Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Upravičen namen porabe 

sredstev je energetska sanacija ovoja stavbe (izvedba toplotne izolacije fasade, menjava 

oken/vrat, izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru). Na razpis se je MOK 

prijavila dne 7.3.2013, dan kasneje (8.3.2013) pa je ministrstvo objavilo popravek javnega 

razpisa, po katerem mora biti v odloku o proračunu lokalne skupnosti uvrščen NRP, ki je 

predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije. Glede na prijavo na javni razpis 

pričakujemo od ministrstva 175.488,22 € nepovratnih sredstev, lastna udeležba in neupravičeni 

stroški pa so ocenjeni v višini 87.847,86 €. Ker obstaja velika možnost, da bomo pozvani na 

dopolnitev vloge z dokumentom o NRP, je potrebno le-tega uvrstiti v veljavni odlok o 

proračunu, kajti oddani vlogi je priložena zgolj izjava, da bomo v primeru sofinanciranja 

operacije zagotovili sredstva v proračunu. 

 

Skladno z zgoraj navedenim in glede na dejstvo, da ob pripravi proračuna za leto 2013 še ni bilo 

podatkov o javnih razpisih, ki bodo aktualni v letu 2014, NRP v proračun 2013 ni uvrščen, kar 

posledično lahko pomeni, da bo naša vloga na javnem razpisu iz tega razloga izločena. Z 

namenom, da pridobimo sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, je poleg 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta vlogi priložena celotna zahtevana 

dokumentacija. 

 

V skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 je pristojnost 

uvrščanja novih projektov v NRP v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj, zato predlagamo, da 

se za energetsko sanacijo vrtca Živ Žav zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2013 sredstva v višini 263.337,00 €, in sicer: 

 87.848,00 € s prerazporeditvijo sredstev iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, 

postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 

Novogradnje, na nov NRP 40700107, postavka 141002 Obnovljivi viri energije, konto 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva se iz NRP 40600125 C. 

Hotemaže – Britof lahko prerazporedijo iz razloga, ker država v letošnjem letu 

novogradnje ne bo izvedla, torej posledično tudi MOK ne bo imela predvidene 

investicije v pločnik in javno razsvetljavo, kar je sicer obveznost MOK po Sporazumu o 

sofinanciranju nove cestne povezave na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor – KR 

(Primskovo), pododsek Hotemaže – Britof, od km 2+148 do km 5+860, št. 2415-12-



000810/0 z dne 22.1.2013. Informacijo smo prejeli na sestanku s predstavniki Direkcije 

RS za ceste dne 4.2.2013. 

 Za 175.489,00 € se povečajo proračun in predvideni prihodki iz državnega proračuna za 

investicije na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna. 

 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

 

 

SKLEP: 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za energetsko 

sanacijo vrtca Živ Žav v okvirni vrednosti 263.337,00 €. 

2. Mestna občina Kranj iz proračunske postavke NRP 40600125 C. Hotemaže – 

Britof, postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 

podkonto 420401 Novogradnje, prerazporedi sredstva v višini 87.848,00 €, na nov 

NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav, postavko 141002 Obnovljivi viri 

energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za energetsko 

sanacijo vrtca Živ Žav.  

3. Povečajo se proračun in prihodki na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz 

državnega proračuna za predviden prihodek iz državnega proračuna v višini 

175.489,00 €. 

4. Sredstva namenskega prihodka iz prejšnje točke se razporedijo v višini 175.489,00 

€ na NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav, postavko 141002 

Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
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