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1 PRAVNE IN PROGRAMSKE PODLAGE 

 
Prvi odstavek 66. b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/2012 – Odl. US; v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/2013; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema 
državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – 
regionalna pomoč« (št. priglasitve SA.34281(2012/X)) in Program za doseganje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada št. 3600-9/2012 -2 z dne 29.10.2012. 

2 NAMEN IN CILJ 

2.1 Predmet razpisa 

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da energija ni dana 
sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah, da njena proizvodnja zahteva ekološki davek in 
da je povezana z relativno visokimi stroški. Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih 
materialov in naprav, ki vplivajo na kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo energije in s tem na 
učinkovitejšo energetsko intenzivnost.  
 
Prav zato v Energiji plus d.o.o. namenjamo posebno pozornost področju učinkovite rabe 
energije, ki kupcem dolgoročno zagotavlja bolj stabilne cene ter daje svoj prispevek 
trajnostnemu razvoju. Kot dobavitelj električne energije si nenehno prizadevamo svoje kupce 
spodbujati k učinkoviti rabi električne energije, dokaz tega pa je tudi dejstvo, da smo v lanskem 
letu kot prvi izmed trgovcev z električno energijo pripravili in izvedli razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev za ukrepe, ki povečujejo energetsko učinkovitost. 
 
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam 
in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na 
območju Republike Slovenije za ukrepe, naštete v nadaljevanju. 
 

A. Vgradnja toplotnih črpalk 
B. Vgradnja sprejemnikov sončne energije 
C. Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave 
D. Izvedba energetskih pregledov 
E. Programi informiranja in ozaveščanja 
F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote 
G. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin 
H. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov 
I. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 

 
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v 
nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih 
ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem 
javnem razpisu. 
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V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o 
spodbujanju URE in OVE. 

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa 
izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje tega pravilnika.  

2.2 Upravičeni nameni 

Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, 
obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov, programi 
informiranja in ozaveščanja, vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjava 
kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnja energetsko 
učinkovitih elektromotornih pogonov, oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in 
upravljanja z energijo pri upravljavcih. 
 
Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu 
stanju tehnike, in manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. 

V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre 
za upravičen namen po tem javnem razpisu in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so 
zahtevani v razpisni dokumentaciji.  

Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za 
določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/2010), Metod za 
izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in 
večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef 
Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija 
IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del 
potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa.  
 
Program sofinanciranja PURE 2013 je sestavljen iz naslednjih vrst ukrepov: 
 
A. Vgradnja toplotnih črpalk 
B. Vgradnja sprejemnikov sončne energije 
C. Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave 
D. Izvedba energetskih pregledov 
E. Programi informiranja in ozaveščanja 
F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote 
G. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin 
H. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov 
I. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih. 
 
Pravica do nepovratne finančne spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene naložbe na 
območju Republike Slovenije, ki sodijo v točko A., B., C., D., E., F., G., H., I., in sicer za vsak 
ukrep pod naslednjimi pogoji: 
 

2.3 Upravičeni stroški v okviru posameznega upravičenega namena 

Upravičen namen Upravičeni stroški pri posameznem 
upravičenem namenu (opisno) 

Priprava sanitarne tople vode s toplotno črpalko 
zrak - voda 

Toplotna črpalka zrak - voda 

Grelnik za sanitarno vodo 
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Upravičen namen Upravičeni stroški pri posameznem 
upravičenem namenu (opisno) 

Električne instalacije 

Povezave distribucijskih sistemov 

Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno 
črpalko zrak - voda 

Toplotna črpalka zrak – voda (zunanja in 
notranja enota) 

Hranilnik toplote 

Strojne in električne instalacije 

Elektro in strojni material 

Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno 
črpalko zemlja - voda 

Toplotna črpalka zemlja - voda 

Izdelava vrtine 

Izdelava zemeljskega kolektorja 

Geosonda 

Strojne in elektro instalacije 

Hranilnik toplote 

Elektro in strojni material 

Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno 
črpalko voda - voda 

Toplotna črpalka voda - voda 

Izdelava vrtine 

Potopna črpalka 

Hranilnik toplote 

Strojne in elektro instalacije 

Elektro in strojni material 

Priprava sanitarne tople vode s sprejemniki 
sončne energije 

Sprejemniki sončne energije 

Bojler za sanitarno vodo 

Povezave od sprejemnikov do kotlovnice 

Priključitev na distribucijski sistem in ostale 
instalacije 

Sanacija notranje razsvetljave: 

- Vgradnja CFL namesto navadnih svetil 

- Zamenjava fluorescenčnih svetil T8 s T5 

- Vgradnja senzorjev prisotnosti 

- Zamenjava fluorescenčnih svetil za LED 

- Vgradnja LED namesto navadnih svetil 

- Vgradnja predstikalne naprave 

Projektiranje učinkovite razsvetljave in 
elementov 

Visoko učinkovita fluorescentna svetila 

Kompaktna fluorescentna svetila 

LED svetila 

Predstikalne naprave 

Senzorji za vklop in izklop svetil 

Montaža svetil 

Energetski pregled 

- javni in storitveni sektor 

Energetski pregled 
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Upravičen namen Upravičeni stroški pri posameznem 
upravičenem namenu (opisno) 

- industrija 

Zamenjava starih ogrevalnih naprav - 
nizkotemperaturni kotel na plin (ZP in UNP) 

 

Kotlovska naprava 

Sanacija dimnika 

Gorilnik 

Montaža in postavitev opreme 

Zalogovnik za energent 

Zamenjava starih ogrevalnih naprav - 
kondenzacijski kotel na plin (ZP in UNP)  

 

Kotlovska naprava 

Sanacija dimnika 

Gorilnik 

Montaža in postavitev opreme 

Zalogovnik za energent 

Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kotel na 
biomaso  

 

Kotlovska naprava 

Sanacija dimnika 

Gorilnik 

Montaža in postavitev opreme 

Podajalo 

Hranilnik toplote 

Zalogovnik za energent 

Program informiranja in ozaveščanja 

Izvedba informiranja 

Promocijski material 

Izvedba delavnic 

 

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav 
oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v 5. točki javnega razpisa.   

Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina 
nepovratne finančne spodbude. Zato je pomembno, da so priznani stroški natančno opredeljeni. 
Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE.  

Neupravičeni stroški: 

- dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, 
- izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID),  
- stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, 
- stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, 
- postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove 

instalacije pri razsvetljavi), 
- izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov 

za pripravo komprimiranega zraka), 
- DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki, 
- naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing, 
- stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. 
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Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, 
pilotnih naprav in prototipnih naprav. 

2.4 Upravičenci in prijavitelji 

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne 
osebe in podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti 
začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.  

V javni sektor spadajo: 
- samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni 

energetski koncept in 
- javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge 

verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o 
spodbujanju URE in OVE. 

 

Podjetje za potrebe tega razpisa je podjetnik in pravna oseba ne glede na pravni status, 
organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je 
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 
24/2012 in 94/2012). 

Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe 
o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. 
Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo zavrnjena. 

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico 
do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni 
ukrepi.  

 
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno 
finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V 
tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju 
sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Skladno s Pravilnikom o 
spodbujanju URE in OVE nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti 
priznanih stroškov naložbe.  
 

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Prijavitelj postane 
upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim 
podpisana pogodba. 

V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob 
izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

- sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 5 let oziroma do povračila 
investicije iz prihrankov) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbenima 
strankama; 

- ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez 
upoštevanja sofinanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, 
podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. 

Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del 

                                                
1
 Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe 

učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva 
povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. 
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investicije. 

Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:  

- primarna kmetijska proizvodnja iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 
za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne 
proizvode,  

- ribištvo in ribogojništvo,  
- premogovništvo,  
- jeklarstvo,  
- promet,  
- ladjedelništvo,  
- industrija sintetičnih vlaken,  
- proizvodnja orožja in streliva. 
 

Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: 

- prijavijo projekt za isti namen, kateri že vsebuje elemente državnih pomoči in je že 
sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna in če skupna 
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, 
ki jo določijo pravila s področja državnih pomoči,   

- so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS 126/07, 40/09, 
59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/2011-ZPUOOD, 23/2012, 48/2012 Odl.US: U-I-
285/10-13; v nadaljevanju: ZFPPIPP), 

- ob oddaji vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude prejemajo ali so v postopku 
pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah, 

- so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v 
skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije. 

 

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna, pravilno vložena in 
popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca "Vloga", ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije, in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z javnim razpisom oziroma z 
razpisno dokumentacijo za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira vlagatelj. Iz 
dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno z 
razpisnimi pogoji in kriteriji in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami razpisne 
dokumentacije. 
 
Sofinancer bo pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud upošteval razpoložljiva razpisana 
sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, nepovratne finančne spodbude dodeljene v sorazmerno nižjem znesku, v kolikor bo 
vsota izračunanih nepovratnih finančnih spodbud presegala razpisana sredstva. 
 
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le 
za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki je bila predmet nepovratne 
finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu 
nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. 
 
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z 
ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih 
sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi 
veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru 
ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201223&stevilka=913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2019
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pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan 
vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

3 POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

3.1 Splošni pogoji 

1. Predmet investicije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.  

2. Investicija mora imeti vnaprej določeno trajanje; rok za izvedbo je najkasneje do 
31.05.2014, ter določen začetek in konec. 

3. Investicija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. V kolikor finančna 
konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. 

4. Vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude mora biti predložena v skladu z 
zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija 
natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in 
vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za 
investicijo, ki je predmet prijave na javni razpis. 

5. Investicije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

6. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku.  

7. Veliko podjetje mora v projektu ali drugem dokumentu dodatno izkazati še: 

1. bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali  

2. bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali  

3. bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi 
dodeljene pomoči ali  

4. da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč 
ne bi bila dodeljena. 

8. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: 

- o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa PURE 2013 Nepovratne 
finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah 
in podjetnikih in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa, 

- o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, 

- o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja 
posamezne investicije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh 
postopkih izvajanja investicije ali če delež sofinanciranja investicije preseže 
maksimalno dovoljeno stopnjo, 

- o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena investicije, naziva 
upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, 

- o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, 

- da investicije pred vložitvijo vloge ali v primeru velikega podjetja pred izdajo 
potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe - Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati 
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- da projekt, ki je predmet tega javnega razpisa, ne bo ustvarjal prihodkov od 
projekta. 

Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 

3.2 Posebni pogoji 

1. Za investicije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena 
ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10, v nadaljevanju: uredba o ID). 

2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi investicije upoštevana 
naslednja izhodišča varstva okolja: 

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba 
surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba 
referenčnih dokumentov, nadzor tveganj, recikliranje in odlaganje odpadkov), 

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oz. 
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 

3. Iz tehničnih specifikacij (oz. razpisne dokumentacije) za naročilo opreme, ki je 
priloga in sestavni del ID, morajo biti jasno razvidne zahteve za skladnost z 
upravičenimi nameni razpisa.  

4. Nepovratne finančne spodbude lahko pridobijo prijavitelji, zoper katerih ni s 
pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije. 

5. Sofinanciranje investicije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom o 
URE in OVE. Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje 
opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis sofinancerja, razen za 
velika podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo šele po izdaji potrdila o 
izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če se delo prične, preden 
bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. 
Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, 
da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. 

6. Oddaja naročil  

Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter 
skrbnega gospodarja. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o investiciji. V 
primeru neupoštevanja tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, 
da ni mogoče pridobiti več kot eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti pisno 
obrazložitev. 

Upravičenci, ki so zavezanci po zakonu, ki ureja javno naročanje naročila oddajo 
skladno z veljavnim zakonom o javnem naročanju. 

 

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo 
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz 
ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 
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4 MERILA ZA IZBIRO INVESTICIJ 

Nepovratna finančna spodbuda se dodeli le za ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa.  

Spodbuda bo dodeljena vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo naslednja merila:  

 vrstni red oddaje popolne vloge na pošti: spodbude se bodo dodeljevale na podlagi 
vrstnega reda oštevilčenih popolnih vlog do razdelitve sredstev razpisa; postopek 
dodeljevanja je bolj podrobno opisan v 12. poglavju;  

 predvideni rok zaključka investicije: do porabe sredstev se ocenjuje le vloge, pri 
katerih je iz terminskega plana razvidno, da bodo zaključene do 31.05.2014; 

 naloga se mora začeti izvajati po oddaji vloge na razpis. 

Vrstni red prispetja vlog bo upoštevan tudi pri posameznem ukrepu. 

Sredstva za sofinanciranje ukrepa informiranja in ozaveščanja bodo dodeljena formalno 
popolnim vlogam, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk od 100 možnih, na osnovi 
naslednjih meril:  

a) Ustreznost projekta glede na programske usmeritve za URE in OVE  
Ocenjuje se skladnost projekta z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost 2008–2016 oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem 
načrtu za obnovljive vire energije 2010-2020: 
- popolna skladnost: 40 točk (predstavljena skladnost z instrumenti/programi/ukrepi je 

kvalitetno in jasno in logično predstavljena) 
- pretežna skladnost: 32 točk (predstavljena skladnost z instrumenti/programi/ukrepi ni 

jasno in logično predstavljena in bi lahko bila natančnejša, ) 
- delna skladnost: 24 točk (predstavljena skladnost z instrumenti/programi/ukrepi je slabo 

predstavljena in ni jasne povezave z instrumenti) 
- ni skladnosti: 0 točk (predstavljena skladnost z instrumenti/programi/ukrepi ni 

predstavljena in ni povezave z instrumenti) 
 

b) Projekt podpira prenos ali izvajanje direktiv EU  
- v celoti: 30 točk (v projektu je jasno predstavljeno, da projekt podpira prenos ali izvajanje 

direktiv EU) 
- pretežno: 20 točk (v projektu ni popolnoma jasno predstavljeno, da projekt podpira 

prenos ali izvajanje direktiv EU) 
- delno: 10 točk (v projektu ni jasno predstavljeno, da projekt podpira prenos ali izvajanje 

direktiv EU) 
- ne podpira: 0 točk. (v projektu ni predstavljeno, da projekt podpira prenos ali izvajanje 

direktiv EU) 
 

c) Reference predlagatelja 
Ocenjuje se reference predlagatelja in morebitnih podizvajalcev za izvedbo projekta v 
obdobju 5 let (upoštevajo se samo reference, neposredno povezane s programom del 
projekta). 
- več kot 5 referenc: 30 točk (če predlagatelj predstavi več kot 5 referenc dobi 30 točk)  
- 3 do 4 reference: 20 točk (če predlagatelj predstavi med 3 in 4 reference dobi 20 točk) 
- 1 do 2 referenci: 10 točk (če predlagatelj predstavi med 1 in 2 referenci dobi 10 točk) 
- brez referenc: 0 točk (če predlagatelj ne predstavi referenc dobi 0 točk). 
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5 RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  

5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu 

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega 
razpisa, znaša 223.000 EUR. 
 

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve 
________(2012/X))«. 

5.2 Višina sofinanciranja 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20%, za ukrep Oprema za 
izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30%, za ukrep 
Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja pa 50% upravičenih 
stroškov ob upoštevanju velikosti podjetja. 
 

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo 
posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov 
investicije, največ: 

 30 % za velika podjetja 

 40 % za srednja podjetja 

 50 % za mikro/mala podjetja 
 

Višina skupne nepovratne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev 
nepovratne finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti 
državne pomoči. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih 
stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev. 

Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s 
priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki 
izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno 
razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi iz 5. točke javnega razpisa. 
Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o 
izvedeni investiciji, ki podaja bistvene podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z 
višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem 
deležu sofinanciranja. 

Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa 
o odobritvi sofinanciranja. 

5.2.1 Velikost podjetij 

 
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 
9.8.2008, str. 37; priloga 1 je priložena razpisni dokumentaciji). Osnovna merila za določanja 
velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja 
se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah kakor tudi podjetniki. V 
spodnji tabeli so prikazane osnovne vrednosti posameznega merila.  
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6 OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV IN OBDOBJE ZA 
PORABO SREDSTEV 

Rok za zaključek investicije je 31.05.2014, sicer pravica do dodelitve nepovratne finančne 
spodbude preneha.  

Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis sofinancerja, pri velikih podjetjih pa pred 
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe ES 800/2008, niso upravičeni do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.  

7 VSEBINSKA PRIPRAVA IN POPOLNOST VLOGE 

V vlogi za pridobitev finančnih spodbud mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnjene obrazce in 
dokumente skladno z razpisno dokumentacijo. Formalno popolno vlogo sestavljajo dokumenti v 
slovenščini, vloženi v primerno opremljeno mapo, v vrstnem redu, kot je razvidno iz Priloge 4 te 
razpisne dokumentacije in z naslovnimi stranmi, kot je razvidno iz Priloge 5. 
 
Zaporedna številka dokumenta: 1 

Izpolnjeni in podpisan prijavni obrazec (Obrazec 0) s podatki o prijavitelju in investiciji; 
- v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in z označitvijo  strinjanje z vsemi 

ustreznimi navedbami; 
- obrazec se žigosa z žigom prijavitelja; 
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; 
- v obrazec morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po stalnih cenah, brez 

DDV in na dve decimalki; 
- zneski v tabeli finančne konstrukcije morajo biti skladni z zneski iz ID. 

Omogočena mora biti njihova korelacija z zneski iz izbranih ponudb  
 
Zaporedna številka dokumenta: 2 

- Izpolnjen in podpisan Obrazec 1.1 – Tehnični podatki - specifikacija ukrepov 
vgradnje toplotnih črpalk in/ali Obrazec 1.2 – Tehnični podatki - specifikacija 
ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije in/ali Obrazec 1.3 – Tehnični 
podatki - specifikacija ukrepov vgradnje razsvetljave in/ali Obrazec 1.4 – Tehnični 
podatki - specifikacija ukrepov izvedbe energetskih pregledov in/ali Obrazec 1.5 
– Tehnični podatki - specifikacija programov informiranja in ozaveščanja in/ali  
Obrazec 1.6 - Tehnični podatki - specifikacija ukrepov vgradnje sistemov za 
izkoriščanje odpadne toplote in/ali  Obrazec 1.7 - Tehnični podatki - specifikacija 
ukrepov zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in 
zemeljski plin in/ali Obrazec 1.8 - Tehnični podatki - specifikacija ukrepov za 
vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in/ali Obrazec 1.9 - 
Tehnični podatki - specifikacija ukrepov za opremo za izvajanje obratovalnega 

Velikost podjetja 
Število 

zaposlenih 
Letni promet  Bilančna vsota 

Veliko 250 in več 
več kot 50 MIO 

EUR 
ali več kot 43 MIO EUR 

Srednje  manj kot 250 do 50 MIO EUR ali do 43 MIO EUR 

Malo manj kot 50 do 10 MIO EUR ali do 10 MIO EUR 

Mikro manj kot 10 do 2 MIO EUR ali do 2 MIO EUR 
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monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih se pripravijo po upravičenih 
namenih investicije in na podlagi ID - tehničnega elaborata in tehnično 
tehnološkega opisa izvedbe oz. investicijskega programa za izvedbo konkretnih 
aplikacij investicije, če je bil pripravljen; 

- obrazce od 1.1 do 1.9 se žigosa z žigom prijavitelja; 
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 3 

- Pripravljena in podpisana Priloga A.1 – Tehnično tehnološki opis predlagane 
investicije v smislu priprave investicijskega programa oz. dokumentacije za 
izvedbo; prilogo prijavitelj pripravi sam oz. sicer v primeru dokumentiranega 
investicijskega programa predloži ta dokument; 

- Priloga A.1 se žigosa z žigom prijavitelja; 
- prilogo podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 4 

- Pripravljena in podpisana Priloga A.2 – Poročilo o ekonomskih učinkih projekta, 
ki povzema ključne ugotovitve iz izdelane ID; prilogo prijavitelj pripravi sam in 
sicer (v smislu) za ekonomsko vrednotenje investicijskega programa na podlagi 
Priloge A.2, v kolikor ni ekonomsko vrednotenje že vključeno kot sestavni del 
investicijskega programa; 

- Priloga A.2 se žigosa z žigom prijavitelja; 
- prilogo podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 
 

Zaporedne številke dokumentov: 5 do 9 
Dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji, v skladu s podatki 
podanimi v obrazcu vloge (Obrazec 0). Prijavitelj priloži dokazila, iz katerih je 
razviden donos iz poslovanja gospodarske družbe v preteklem letu in ostala dokazila 
o zagotovljenih sredstvih za financiranje investicije razen za tisti del, kjer obstaja 
možnost predvidenega pridobivanja finančnih spodbud v okviru razpisa Kohezijskega 
sklada: 
- fotokopija registracije prijavitelja z vsemi prilogami (Priloga B.1);oz. fotokopija iz 

poslovnega registra AJPES-a (Priloga B.1); 
- fotokopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih Statističnega  

Urada RS (Priloga B.2); 
- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev lastnih virov financiranja, s podatki o 

finančnem in materialnem poslovanju za preteklo poslovno leto (Priloga B.3); 
- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev drugih virov financiranja, če so 

predvideni (Priloga B.4); 
- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev posojil, če so predvidena (Priloga B.5); 
- odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (Priloga B.6) javni 

sektor 
 
Zaporedna številka dokumenta: 10 

Upravno dovoljenje za predlagano investicijo: pravnomočno upravno dovoljenje, če je  
potrebno za izvedbo investicije in izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek investicije 
pridobljena vsa potrebna pravnomočna upravna dovoljenja. Upravno dovoljenje mora glasiti 
samo na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz upravnega dovoljenja mora biti jasno 
razvidno, da gre za investicijo, kot je navedena v prijavi (Priloga C). 
 
V primeru, da upravno dovoljenje ni potrebno za izvedbo investicije ali da se predmetna 
investicija ali del investicije izvaja kot investicijsko vzdrževanje, mora prijavitelj v Prilogi C 
predložiti izjavo, da »dela, ki jih bo izvedel v okviru investicije, t.j. namestitev notranjih 
instalacij in električne naprave, ne posegajo v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo 
njegove zmogljivosti, velikosti in zunanjega videza«.  
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Zaporedna številka dokumenta: 11 
Projektna dokumentacija, skladno z opredelitvijo v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora 
predložiti kopijo projektne dokumentacije za izvedbo s tehničnimi podlogami: DIIP oz. vsaj 
primerna tehnično tehnološka analiza in (posebni podrobni) energetski pregled o rabi 
energije, če je bil izveden (Priloga D). 
 
V primeru, da se predmetna investicija izvaja kot investicijsko vzdrževanje, mora prijavitelj v 
Prilogi D predložiti  opis in predstavitev obstoječega in predvidenega stanja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 12 

Zadnji potrjen ID za investicijo. (Priloga E). Zahteve v zvezi z ID: 
- ID ne sme biti starejši kot leto dni; 
- ID mora biti izdelan ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 60/06). 
- ID mora jasno izkazovati namen, ustrezen z razpisom in razpisno dokumentacijo in 

mora jasno izkazovati izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in 
razpisni dokumentaciji. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 13 

Podpisan obrazec izjave o strinjanju in sprejemanju pogojev (Obrazec 2) in podpisan 
obrazec izjave o velikosti podjetja (Obrazec 3) 

- v obrazcih se označi z  strinjanje z vsemi navedbami izjave na Obrazcu 2 oz. 
ustreznih na Obrazcu 3 (velikost podjetja se označi v skladu z Uredbo Komisije  
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008; Priloga 1 razpisne dokumentacije: 
Opredelitev mikro, malih in srednjh podjetij); 

- vsak obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; 
- vsak obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 14 

Parafiran (podpisan) vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obrazec 4) 
- v obrazcu se navede podatke o upravičencu;  
- vsako stran obrazca parafira odgovorna ali pooblaščena oseba prijavitelja; 
- obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; 
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

 
Zaporedne številke dokumentov: 15 do 20 

Dokazila navedena v prijavnem obrazcu (Obrazec 0) pod točko 12.4: 
- Pridobljene ponudbe in primerjalne ponudbe za izvedbo investicije (Priloga F); 
- Fotokopijo pisnega poziva potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s 

specifikacijo povpraševanja (Priloga G.1); 
- Zapisnik o odpiranju ponudb (Priloga G.2); 
- Poročilo in osnutki obvestil o oddaji naročil (pred sklenitvijo pogodb, Priloga G.3); 
- Ponudbeni predračuni izbranih izvajalcev (Priloga G.4); 
- Osnutki pogodb z izbranimi izvajalci (Priloga G.5); 
 

Pri vnašanju podatkov o investiciji ter tehničnih in ekonomskih podatkov o projektu v 
pripravljene tabele se morajo prijavitelji sklicevati na podatke iz zadnje, veljavne investicijske ali 
projektne dokumentacije oziroma drugih, za to primernih, dokumentov. Če bo sofinancer to 
zahteval, mora prijavitelj, kadar koli med strokovnim pregledom vlog, za te podatke predložiti 
dodatno dokumentacijo oziroma pojasnila. 
 
Zaradi preglednosti vloge mora biti pred vsak dokument vložena naslovna stran z opisom 
dokumenta, ki sledi tej strani. Prijavitelji lahko za naslovne strani uporabijo dokument, ki je v 
Prilogi 5 razpisne dokumentacije, ali izdelajo svoje naslovne strani. V kolikor za posameznega 
prijavitelja določen element prijave ni merodajen, mora biti naslovni strani namesto ustreznega 
dokumenta priloženo pojasnilo, zakaj dokument ni priložen.  
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8 ODDAJA VLOGE IN RAZPISNI ROK 

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni 
razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 
28.06.2013. 
 
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami 
razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki 
mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: 

- VLOGA – NE ODPIRAJ 
- NAZIV RAZPISA  
- UKREP: A./ B./ C./ D./ E. / F./ G. /H./ I. 
- ime in točen naslov vlagatelja. 

 
Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo 
sofinancer vrnil pošiljatelju. 
 
V kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo pošlje na naslov:  
ENERGIJA PLUS D.O.O., Veselova ulica 10, 2000 Maribor. 
 
V kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo odda na naslovu:  
ENERGIJA PLUS D.O.O., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v vložišče). 

9 ODPIRANJE IN DOPOLNJEVANJE VLOG 

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo 
odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 12.03.2013, nato pa vsak drugi delovni  torek (v 
primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo 
izvedeno 02.07.2013 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. 
 
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki 
bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred 
dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12.00 ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja 
kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem 
odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju 
sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. 
 
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo 
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne 
bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, 
da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del. 
 
Pravilno označene, zapečatene in pravočasno prispele vloge bodo oštevilčene po vrstnem redu 
na podlagi časa oddaje na pošti (dan, ura, minuta). Ovojnice, oddane na pošti isti dan, se 
razvrstijo po uri in minuti oddaje. Če minuta oddaje z ovojnice vloge oziroma spremljajočih 
dokumentov ni razvidna, se razvrstijo po uri, če tudi ta ni razvidna, se šteje, da je oddana ob 
24.00 uri dne, ki je označen na datumu oddaje. Vrstni red takih vlog, oddanih na isti dan, se bo 
določil s komisijskim žrebom. 

 
Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Upravičenim 
vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega 
zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije. 
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10 OBVEŠČANJE O IZBORU 

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od končnega 
roka za oddajo vloge. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo 
štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude. 
 
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z 
ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih 
sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi 
veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru 
ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan 
vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

11 PRITOŽBA 

Zoper sklep ima prijavitelj pravico vložiti pritožbo v 8. dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in promet. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbude. 

12 IZPLAČILO DODELJENIH NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 

Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s 
priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki 
izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca v 15. dneh od prejema popolnega zahtevka 
za sofinanciranje. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost 
z upravičenimi ukrepi iz 5. točke javnega razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o 
plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene 
podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih 
stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. 

Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa 
o odobritvi sofinanciranja. 

12.1 Dodatno v primeru ukrepa D ali E 

Po zaključenem energetskem pregledu odda prejemnik končno poročilo o izvedbi skupaj s 
predstavitvijo pregleda v obsegu in obliki, kot zahteva Metodologija. Če prejemnik iz objektivnih 
razlogov ne more pravočasno izvršiti pogodbenih obveznosti, je o tem dolžan pisno obvestiti 
sofinancerja takoj po nastanku teh razlogov, najmanj 20 dni pred potekom roka oddaje in prositi 
za primerno podaljšanje. Sofinancer odloči o podaljšanju pogodbenega roka glede na njegovo 
smiselnost. Če podaljšanje roka za sofinancerja nima več smisla, glede na predmet pogodbe, 
se pogodba razdre.  

Po zaključenem programu informiranja in ozaveščanja odda prejemnik končno poročilo o delu 
na projektu v obsegu, kot je naveden v programu del, skupaj z vsemi gradivi, ki so pri tem delu 
nastala, ter obračun stroškov na projektu in dokumentacijo o porabljenih sredstvih.  
 

Končno poročilo in predstavitev pregleda odda prejemnik v 2 izvodih in sicer enem izvodu v 
elektronski in drugem v natisnjeni obliki. Poročilo v elektronski obliki je lahko oddano po 
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elektronski pošti ali na zgoščenki. Sprejeta bodo poročila v obsegu do 5 MB v enem od 
naslednjih formatov: doc, rtf, xls, pdf, jpg, jpeg, bif. Predstavitev pregleda mora biti v formatu 
doc. Po pregledu in oceni skladnosti z Metodologijo, sofinancer najpozneje v 30. dneh od 
prejema končnega poročila sprejme ali pa pozove prejemnika, da ga dopolni oziroma popravi v 
roku, ki ni daljši od 10 dni. Če popravljeno oziroma dopolnjeno poročilo še vedno po obsegu in 
obliki ni v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji ali če ni pravočasno prispelo na naslov 
sofinancerja se šteje, da prejemnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti in se postopa v skladu s 
11. členom pogodbe. V primeru sprejema končnega poročila sofinancer pozove prejemnika, da 
pošlje zahtevek za plačilo sredstev. Obenem z izdajo zahtevka za plačilo sofinanciranja mora 
prejemnik poslati tudi dokazilo o plačilu svojega deleža sofinanciranja. 

13 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si, lahko pa se naroči 
s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: mateja.supanic@energijaplus.si ali po faksu 02/22-
00-651. 

14 DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: mateja.supanic@energijaplus.si. 
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. 
Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.energijaplus.si. 
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