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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
Zadeva: Predlog Sklepa o potrditvi DIIP za investicijo »Celovita energetska sanacija 

vrtca Cirkulane«. 
 

 
 

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa potrditvi DIIP za investicijo 
»Celovita energetska sanacija vrtca Cirkulane«. 
 
 
 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  DIIP 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji __. redni seji, dne __. __. 2021 sprejel 

 
 

S  K  L  E  P  
o potrditvi DIIP za »Celovito energetsko sanacijo vrtca Cirkulane« 

 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep o potrditvi DIIP za investicijo »Celovita 
energetska sanacija vrtca Cirkulane«, izdelan septembra 2021. 

2. Projekt se vnese v NRP občine. 
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-__/2021 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), je 
pripravljena dokumentacija za investicijo »Celovita energetska sanacija vrtca Cirkulane«. Izdelalo jo 
je podjetje ADESCO d.o.o. 
 
Ocena vrednosti investicijskega projekta je izdelana na podlagi naslednje dokumentacije: 

• Razširjeni energetski pregled - novelacija, Vrtec Cirkulane, september 2021,  

• PZI projekt energetska sanacija, Vrtec Cirkulane, junij 2021. 

 

Ocena vrednosti investicijskega projekta je izdelana na podlagi naslednjih dokumentov, ki jih je 

izdelalo podjetje ADESCO d.o.o.: 

 

stroški gradnje in nakupa opreme t.j. stroški izvedbe investicijskih in organizacijskih ukrepov v 

okviru energetske sanacije javnega objekta so ocenjeni na podlagi REP in PZI,  

• upravičeni stroški so določeni na podlagi REP in PIZ ter v skladu z navodili javnega razpisa 

JOB_20211, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev so upoštevani glede na smernice podane s strani 

Ministrstva za infrasturkturo (Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja), in sicer: 

o stroški izdelave investicijske in projektne dokumentacije so ocenjeni v višini 7 % 

od ocenjenih upravičenih stroškov; 

o stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni v višini 3 % od ocenjenih 

upravičenih stroškov gradnje in nakupa opreme;  

 

 



o ostali stroški projekta so ocenjeni v višini 2 % od ocenjenih upravičenih stroškov 

gradnje in nakupa opreme (t.j. izdelava razširjenih energetskih pregledov, varnostnega 

načrta, javnega razpisa itd. v višini 1 % ter stroški informiranja in obveščanja javnosti v 

višini 1 % od ocenjenih upravičenih stroškov gradnje in nakupa opreme) 

 

Viri za financiranje se zagotavljajo kot je razvidno iz spodnje tabele: 

Zap. 

št. 
Vir 2021 (€) 2022 (€) Skupaj (€) 

Skupaj 

(%) 

1. Lastni viri   11.543,41   433.637,14   445.180,55   71% 

2. Sredstva evropske kohezijske 

politike (49 % upr. str.) 

49% 

7.748,32   175.860,14   183.608,46   29% 

 
Sredstva iz Kohezijskega sklada, 85 

%  koh. sr. 85% 6.586,07   149.481,12   156.067,19   25% 

 
Sredstva iz slovenske udeležbe 

kohezijske politike, 15 % koh. sr. 15% 1.162,25   26.379,02   27.541,27   4% 

  

Skupaj 19.291,73   609.497,28   628.789,01   100% 

   

3,1% 96,9% 100,0% 

 
 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


