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Z elektriko, ki jo proizvede sončna elektrarna na strehi prenovljene osnovne šole Josipa Vandota v
Kranjski Gori, zagotovljenih 25 tisoč evrov v občinskem proračunu. Večino sredstev za investicijo
zagotovila Švica.
Kranjska Gora – Veleposlanik švicarske konfederacije Robert Reich, župan Kranjske Gore Jure Žerjav in direktor razvojne
agencije BSC Kranj Bogomir Filipič so prejšnji torek tudi formalno predali namenu novo fotovoltaično elektrarno, ki so jo
postavili na strehi lani prenovljene Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Gre za sončno elektrarno moči 117 kW,
ki bo proizvedla vsaj 128 MWh zelene električne energije. Investicija je vredna nekaj manj kot 332 tisoč evrov; kar 85
odstotkov sredstev zanjo je v okviru projekta REAAL, ki ga vodi agencija BSC, prispevala švicarska federacija, preostanek
pa je iz proračuna zagotovila občina Kranjska Gora.
»Energetski prihodki naj bi na leto znašali več kot 24 tisoč evrov, poleg tega pa bo v okolje po oceni izpuščenega več kot
šestdeset ton manj ogljikovega dioksida letno,« je poudaril direktor BSC Bogomir Filipič. »Projekt in investicija v osnovno
šolo v Kranjski Gori obenem opozarjata prebivalce regije in občine in jim dvigata zavest, da je prihodnost v čim širši
uporabi obnovljivih virov energije, v energetski učinkovitosti ter v neprestani skrbi za okolje. Energetsko sanirana osnovna
šola bo namreč še desetletja prinašala javne energetske prihranke ter vplivala na zmanjševanje onesnaževanje narave.«
V okviru projekta, katerega skupna vrednost je nekaj več kot štiri milijone evrov, so sicer zagotovili uporabo obnovljivih
virov energije na petih gorenjskih osnovnih šolah v občinah Kranjska Gora, Gorje, Bled, Poljane in Žiri ter v objektih
kranjskega bazena. Švicarska konfederacija je za projekt prispevala 85 odstotkov sredstev, preostalih 15 odstotkov pa so
zanj iz proračunov namenile občine.

