
Naziv operacije:  

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI OBČIN 
Občine: Radovljica (z objektom Vrtec Radovljica),  Bled (z objektom Vila Zora Bled)  in Preddvor (z objektom Dom krajanov Preddvor) so pristopile k energetski 
sanaciji svojih javnih objektov.   
 
Cilji investicijskega projekta so: 
 z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljše pogoje za dejavnosti v javnih objektih; 
 izboljšanje delovnega ugodja v javnih objektih; 
 prihranek pri stroških za energijo; 
 zmanjšanje emisij CO2 v okolje; 
 upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES 

 
Podatki o financiranju celotne operacije: 
Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 773.533,27 EUR (z DDV). Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški največ 441.649,58 EUR. 
Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike bo operacija sofinancirana v skupni višini največ do 176.659,83 EUR (Kohezijski sklad 159.366,25 
€ in 28.123,45 € s strani slovenske udeležbe - Ministrstva za infrastrukturo). 
 
Občina Radovljica bo v okviru svoje investicije izvedla energetsko sanacijo Vrtca Radovljica, ki obsega: 

• celovito energetsko sanacijo ovoja stavbe, 
• zamenjavo svetilk z energetsko varčnejšimi in 
• vgradnjo termostatskih ventilov na radiatorjih. 

Občini Radovljica za skupno vrednost investicije 275.214 EUR pripada znesek sofinanciranja 74.346,32 EUR. 

 
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe 
energije v javnem sektorju«. 
 
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/ 
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