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ENERGETSKO VARČEN VRTEC MANKA GOLARJA 
GORNJA RADGONA

1. Pionirski projekt na področju energetskih obnov v javnem sektorju

2. Obnovljenih 2000 m2 površin dveh objektov – energetska in 

investicijska obnova

3. Nekaj tehničnih značilnosti:

a) Izolacije: streha 40 cm celulozna vlakna; fasade 30 cm EPS; tla 30 cm 
XPS; temelji 28 cm izolacije;

b) Stavbno pohištvo: pasivna okna in vrata;
c) ogrevanje: toplotna črpalka voda-voda s sončnimi kolektorji; 

rekuperacija zraka s 85 % učinkovitostjo;
d) Energetsko število: Kocljeva 4: 18 kWh/m2a in Kocljeva 2: 14 

kWh/m2a.

Vodja projekta: Andrej Subašič, inž. gradb., Občina Gornja Radgona
Strokovni koordinator prenove: Stojan Habjanič, univ. dipl. inž. gradb.



Energetsko varčen vrtec Gornja Radgona

Pomembna dilema:

Zakaj so sredstva energetskih obnov zelo 
draga, četudi so nepovratna?



NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

1. Podpira naslednje prednostne sektorje:

Varstvo okolja, trajnostni razvoj, ohranjanje evropske kulturne dediščine, 

izobraževanje človeških virov, zdravstvo in otroško varstvo, izvajanje 

zakonodaje na področju notranje varnosti in mejne kontrole, regionalno 

politiko in čezmejno sodelovanje ter izvajanje pravnega reda Skupnosti preko 

tehnične pomoči.

2. Upravičenci za finančno pomoč iz teh virov so vsi organi javnega ali 

zasebnega sektorja in nevladne organizacije, ki so ustanovljene kot pravne 

osebe v Republiki Sloveniji in delujejo v javnem interesu.

3. Naloge Nacionalne kontaktne točke za Norveški finančni mehanizem v 

obdobju 2004-2009 izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 

Sektor za razvojno in tehnično pomoč.

http://www.svrez.gov.si/si/dejavnosti/tehnicna_pomoc/financni_mehanizem_egp_in_norv
eski_financ ni_mehanizem/



PRIPRAVA PROJEKTNEGA PREDLOGA

Na kaj je potrebno biti pozoren:

a) Skladnost projekta z razpisanimi področji; 

b) Ciljne skupine;

c) Zaprta finančna konstrukcija;

d) Predhodno izdelana strokovna izhodišča (študija izvedljivosti)

e)) Obveščanje javnosti - izdelan načrt obveščanja javnosti.



PRIPRAVA POROČIL

Na kaj je potrebno biti pozoren:

a) Navodila izvajalcem za poročanje 

http://www.svrez.gov.si/si/dejavnosti/razvojna_in_tehnicna_pomoc/tehnicna_pom
oc/financni_meha 
nizem_egp_in_norveski_financni_mehanizem/izbrani_posamezni_projekti/

b) Natančna razmejitev upravičenih in neupravičenih stroškov – vse v 

skladu s prijavnico;

c) Dosledno upoštevanje zakonodaje, še posebej zakonodaje s področja 

javnega naročanja;

d) Pomembne vse priloge, raje več, kot premalo (gradbene situacije,

potrdila o plačilih, časovnice v primeru plač zaposlenih, pogodbe, 

aneksi, obveščanje javnosti…).













Hvala za pozornost in vljudno vabljeni 
na otvoritev druge stavbe energetsko 

obnovljenega vrtca Manka Golarja 
v Gornji Radgoni, ki bo

05.10.2009 ob 12. uri.


