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OBČINSKEMU SVETU OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 
 
 
ZADEVA:  ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA GORENJA VAS 
                  ENERGETSKA SANACIJA  OSNOVNE ŠOLE  IVANA TAVČARJA  
                  GORENJA VAS 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  24. člen  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti   2013 in  
2014 (ZIPRS1314) (Ur.l.104/2012), 7. člen Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane 
(Url.l.107/2012), 99. člen Statuta Občine Gorenja vas – Poljane  (Ur.vestnik Gorenjske št. 22/99 in 
Ur.l. RS št.  80/01, 59/12) 

 
 
UVOD 
 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane je na svoji 14. redni seji dne 20.12.2012 sprejel 
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane  za leto 2013 (Ur.l. 107/2012) (v 
nadaljevanju Odlok). Sestavni del proračuna za leto 2013 je tudi Načrt razvojnih programov 
za obdobje 2013-2016 ( v nadaljevanju NRP). 
 
V 7. členu Odloka je urejeno spreminjanje NRP in uvrstitev novih projektov v NRP.  Novi 
projekti se lahko uvrstijo v NRP samo na podlagi odločitve Občinskega sveta.  
 
 
1. Predlagam, da se izvede sprememba NRP št. 41 - Zdravstveni dom Gorenja vas  za 

leti 2014 in 2015, in sicer: 
 
Veljavni NRP št. 41 predvideva naslednjo vrednost in dinamiko:  

Leto/vir 2013 

Lastni vir  64.000 € 

 
NRP po spremembi ima naslednjo vrednost in dinamiko: 

Leto/vir 2013 2014 2015 

Lastni vir 64.000 € 62.400 € 10.400 € 

 

 
Obrazložitev: 
Projekt Energetska sanacija Zdravstvenega doma Gorenja vas (šifra NRP 41), s katerim smo 
se prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo stavb v 
javni lasti. Projekt bo uvrščen v področje 17 Zdravstveno varstvo, PK 17029001 Dejavnost 
zdravstvenih domov. Izvajanje projekta je načrtovano v letih 2013 - 2015. Skupna vrednost 
projekta znaša 568.000 evrov, od tega se po razpisnih kriterijih sofinancira 100% upravičenih 
stroškov, neupravičene stroške pa zagotavlja občina iz lastnih virov, in sicer:  31.200 eur v 
letu 2013, 62.400 evrov v letu 2014 in 10.400 evrov v letu 2015. Pred dokončno odobritvijo 
projekta je potrebno izkazati zagotovitev lastnih virov v NRP. 
 



2. Predlagam, da se v NRP uvrsti nov projekt, in sicer:  
Projekt  Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas (šifra NRP 199), s 
katerim se želimo prijaviti na letošnji istovrstni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 
Projekt se uvrsti v področje 19 Izobraževanje, PK 19039001 Osnovno šolstvo. Izvajanje 
projekta je načrtovano v letih 2014 in 2015. Ocenjena skupna vrednost projekta znaša 
192.000 evrov. Na razpisu je mogoče pridobiti 85 % nepovratnih sredstev razliko in DDV je 
potrebno zagotoviti iz lastnih virov, in sicer 31.500 evrov v letu 2014 in 16.250 v letu 2015. 
Pred Ob oddaji prijave je potrebno izkazati zagotovitev lastnih virov v NRP. 

 
 
Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 (Ur.list 
RS št. 107/2012) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Ur. vestnik Gorenjske 
št. 22/99 in Ur.l. RS št. 80/01, 59/12) predlagam Občinskemu svetu občine Gorenja vas – 
Poljane sprejem naslednjih sklepov: 
 
SKLEP: 
1. V veljavnem načrtu razvojnih programov se spremeni NRP št. 41 Zdravstveni dom 

Gorenja vas v letih 2014 in 2015. Po spremembi ima naslednjo vrednost in dinamiko: 
64.000 evrov v letu 2013, 62.400 evrov v letu 2014 in 10.400 evrov v letu 2015 (lastni 
viri). 
 

2. V veljavni načrt razvojnih programov se uvrsti nov projekt  Energetska sanacija Osnovne 
šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, šifra NRP 199, in sicer 31.500 evrov v letu 2014 in 
16.250 v letu 2015 (lastni viri). 
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