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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Zadeva :

Razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol,
vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (43011/2012/87-MZIP).

Namen:

Obravnava in sprejem predloga sklepov

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 - ZUKN, 107/2010, 11/2011),
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013)

Poročevalec:

Borut NOVAK, direktor občinske uprave

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:
Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo projekt »Energetska sanacija
vrtca Metka« s spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščen v veljavni NRP za
obdobje od leta 2013 do leta 2016 ter potrjen v proračunu za leto 2014 .
Sklep 2
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo projekt »Energetska sanacija
vrtca Pedenjped« s spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščen v NRP za
obdobje od leta 2013 do leta 2016 ter potrjen v proračunu za leto 2015 .

Župan
Alojzij Muhič
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
1. OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 19. seji dne 20.12.2012 sprejel predlog
proračuna za leto 2013. V februarju 2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavila
javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in
zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti. Razpis je bil objavljen 1.2.2013 in je odprt do
porabe sredstev. Rok za prvo odpiranje vlog je bil 28.2.2013, drugo odpiranje vlog je
predvideno 6.5.2013. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne operacije znaša 85% vrednosti upravičenih sredstev stroškov operacije.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba
energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 57.500.000,00 EUR, od tega:
-

v letu 2013: 5.000.000,00 EUR
v letu 2014: 10.000.000,00 EUR
v letu 2015: 42.500.000,00 EUR

Razpisana sredstva so namenjena energetski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom pri
nadomestni gradnji, kar zajema:
• pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne
zaščite oz. je ta nezadostna ali pri nadomestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi
na ovoju stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali
vgradnja oken in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal)
Mestna občina Novo mesto se je v mesecu februarju javila na omenjeni razpis s projektom
»Energetska sanacija Metka« ter projektom »Energetska sanacija vrtca Pedenjped«. Za
omenjena projekta smo v januarju 2013 pridobili razširjena energetska pregleda, ki sta
osnova za prijavo na razpis.
Vrednost energetske sanacije za vrtec Metka znaša 120.224,68 EUR. Predvidena finančna
konstrukcija investicije je prikazana v spodnji tabeli:
Viri financiranja
Občinski proračun
Sredstva EU - kohezija
Skupaj investicija

2013
13.133.88
0
13.133,88

2014
31.234,82
75.855,98
107.090,80

Skupaj
44.368,70
75.855,98
120.224,68

Delež
36,90
63,10
100,00

V letu 2013 je predvidena poraba sredstev v višini 13.133,88 EUR (izdelava razširjenega
energetskega pregleda vrtca in izdelava tehnične ter investicijske dokumentacije) iz naslova
investicijski odhodki – energetika.
Vrednost energetske sanacije vrtca Pedenjped znaša 219.648,14 EUR. Predvidena finančna
konstrukcija investicije je prikazana v spodnji tabeli:
Viri financiranja
Občinski proračun
Sredstva
EU
kohezija
Skupaj investicija

2013
15.804,84
0

2014

15.804,84

0
0

2015
77.109,50
126.733,80

Skupaj
92.914,34
126.733,80

Delež
42,30
57,70

0

203.843,30

219.648,14

100,00

V letu 2013 je predvidena poraba sredstev v višini 15.804,84 EUR (izdelava razširjenega
energetskega pregleda vrtca in izdelava tehnične ter investicijske dokumentacije) iz naslova
investicijski odhodki - energetika.
Ker omenjena projekta nista zajeta v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje
2013 do 2016, predlagamo, da se z redno spremembo odloka o proračunu za leto 2013 oba
projekta uvrstita v NRP z izvedbo v letu 2014 in 2015. Predlagamo, da občinski svet sprejme
predlagana sklepa:
Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo projekt »Energetska sanacija
vrtca Metka« s spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščen v veljavni NRP za
obdobje od leta 2013 do leta 2016 ter potrjen v proračunu za leto 2014 .
Sklep 2
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo projekt »Energetska sanacija
vrtca Pedenjped« s spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščen v NRP za
obdobje od leta 2013 do leta 2016 ter potrjen v proračunu za leto 2015 .

2. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji
seji sprejme predlagana sklepa.
Pripravil:
Pavle Jenič, višji svetovalec za investicije

Alenka MUHIČ,

Borut NOVAK,

VODJA URADA

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

