
1.  Prejeto: 5.9.2016 

Prosim za informacijo, kje lahko najdem morebitna vprašanja in odgovore v zvezi z 
dokumentacijo Povabila k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij 
energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države. 

O: Odgovore na vprašanja vezana na JOB_2016 najdete na spletni strani: http://www.energetika-
portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-
prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-1069/ 

2.  Prejeto: 7.9.2016 

Vprašanje v povezavi javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti ni rabi 
občin: 

• Vrednost operacije znaša 550.000 EUR brez DDV, torej ne izpolnjujemo pogoja za 
prijavo/izvedbo operacije po JZP, lahko pa jo izvedemo po JN. 

• V našem primeru je torej irelevanten razpisni pogoj »izkazovanje možnosti za financiranje z 
energetskim pogodbeništvom,« kljub temu pa vas prosimo za potrditev – test JZP za 
operacije ocenjene vrednosti pod 750.000 EUR brez DDV ni potreben za popolnost vloge, 
drži? 

O: Test je potreben za vsako prijavo. 

3.  Prejeto: 7.9.2016 

Zanima nas ali minimalna višina investicije, ki se lahko prijavi na javni razpis 500.000 EUR brez 
DDV? Ali to pomeni, da investicija, pri kateri so stroški nižji od 500.000 EUR brez DDV, ni 
upravičena do sofinanciranja? 

O: Minimalna vrednost operacije je določena v poglavju 6.1 razpisne dokumentacije. 

4.  Prejeto: 7.9.2016 

Porajata se mi 2 vprašanji: 

Ali moramo že ob oddaji vloge predložiti pravnomočno odločitev o izbiri izvajalca? 

Izvedli smo test JZP (sklop treh stavb v dveh občinah), vendar neuspešno. 

Ali moramo oddati prijavo v enaki sestavi (3 stavbe v dveh občinah) kot je bil izveden test JZP 
ali lahko Občina, ki ima vrednost projekta nad 500.000,00 EUR, samostojno odda vlogo? 

O: Dokazili »Odločitve o izboru izvajalcev, ki bodo izvajali predmet operacije« in »Potrdilo o 
pravnomočnosti odločitev o izboru izvajalcev, ki bodo izvajali predmet operacije« morata biti 
predloženi v vlogi. 

V kolikor ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva vsebuje ločeno obravnavo po posameznih 
objektih, lahko oddate samostojno vlogo, v kolikor pa obravnava zgolj vse objekte je potrebno 
izdelati novo oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva z ustrezno obravnavo objekta, ki bo 



predmet vloge.  

5.  Prejeto: 7.9.2016 

V zvezi z razpisom JOB 2016 imam sledeča vprašanja: 

• Vrednost operacije v primeru JN mora biti vsaj 500.000 EUR brez DDV. Ali so pri tem 
kot mejna vrednost 500.000 EUR mišljeni samo upravičeni stroški operacije ali vsi 
stroški operacije? 

• V JR se v poglavju 4.4. navaja kot datum zaključka operacije 30.09.2018, za tem pa 
31.12.2018. Kateri datum je pravilen? 

• V razpisu se navaja, da mora vlagatelj zagotoviti zaključeno finančno konstrukcijo. Ali 
to pomeni, da mora imeti v NRP-ju identično finančno konstrukcijo kot v vlogi in 
investicijski dokumentaciji, ali je dovolj, da ima v NRP-ju zagotovljenih dovolj sredstev 
za izvedbo investicije (in ima npr. presežek sredstev v NRP-ju). Če povzamem, ali mora 
biti v NRP-ju v vsakem letu vrednost lastnih sredstev in sredstev EU identična 
podatkom v vlogi in ID, ali je finančna konstrukcija zaključena, če ima investitor v NRP-
ju zagotovljenih dovolj lastnih sredstev. 

O:  

• Vrednost operacije je jasno opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
• Poglavje 4.4 v posameznih odstavkih obravnava različne vsebine, zaradi česar so vsi 

datumi pravilno navedeni. 
• NRP mora biti pripravljen skladno z veljavno zakonodajo. 

6.  Prejeto: 8.9.2016 

Občina X je pristopila k sanaciji OŠ Y, ki med drugim tudi energetsko ni bila najustreznejša. 
Poleg energetske potratnosti objekt več ni ustrezal prostorskim normativom in standardom RS 
za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja ter predšolske vzgoje (šola ni imela dovolj učilnic, 
kabinetov, knjižnice, multimedijske učilnice, večnamenskega prostora, premajhno telovadnico, 
premalo prostora za izvajanje programa predšolske vzgoje,…). 

Ker gre za javni objekt je morala Občina X izvesti javni natečaj za pridobitev ustrezne idejne 
rešitve, ki je v nadaljevanju vodila v izdelavo projektne dokumentacije. Ob izdelavi 
najustreznejše idejne rešitve se je že v fazi priprave le te ugotovilo, da so zaradi upoštevanja 
normativov in predpisov za predšolski in osnovnošolski pouk obstoječi prostori osnovne šole 
neustrezni v prostorskem in statičnem smislu za dozidavo in sanacijo, razen najstarejšega dela 
šole, ki je dominanta v prostoru in ga je izbrana idejna rešitev ohranila. 

Ob objavi predmetnega javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 
rabi občin, smo proučili razpisno dokumentacijo in se ustavili pri osnovnem vprašanju ali lahko 
prijavimo gradnjo novega objekta in v delu obnovo (statično in energetsko 100 let starega 
objekta šole, ki ostane), kot energetsko sanacijo, seveda po določilih Priročnika upravičenih 
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Ob tem smo trčili na problem 
letnega prihranka končne energije, ki ga je potrebno izračunati za dejansko veliko večjo 
površino objekta (obstoječ objekt je imel površino 1500 m2, od katerega se statično in 



energetsko obnovi 785,90 m2, po sanaciji najstarejšega dela šole in rušitvi prizidka k tej šoli ter 
izgradnji novega objekta, bo objekt meril 4000 m2, od katerega bo od prejšnjih 1500 m2 ostalo 
cca 785,90 m2). Zanima nas, kako naj izračunamo letni prihranek, saj bo le ta izkazan le v 
primeru, da opredelimo prihranek na m2, ne pa skupni prihranek. 

Vprašanje: V prijavi bo za porabo energije prikazana poraba za celotni objekt pred investicijo 
(za staro šolo s prizidkom v površini 1500 m2). Iz podatkov o rabi energije za delno prenovljeni 
objekt ter nadomestno gradnjo bomo naredili preračun porabe energije za 1500 m2. Ali bo 
tako pripravljena prijava ustrezna? Če ne, kako naj prikažemo porabo energije po sanacijo in 
nadomestno gradnji starega objekta, ki bo imel sicer enako porabo energije kot objekt pred 
sanacijo, vendar bo 2,5 x večji kot pred izvedbo investicije? 

V kolikor je upravičen strošek le energetska sanacija objekta, ki ostane (785,90 m2) in ne tudi 
vsaj dela nadomestne gradnje do površine prvotnih 1500 m2 nas zanima, kako naj izračunamo 
porabo energenta za ohranjeni del objekta pred prenovo, saj imamo podatke iz energetskega 
knjigovodstva vodene za objekt kot celoto in ne po posameznih delih. Ali smemo porabo za 
ohranjeni del objekta preračunati glede na površino prejšnjih objektov? 

O: Gradnja novega objekta ni upravičen strošek. Porabo energije obstoječega in novega stanja je 
potrebno določiti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter na podlagi strokovne presoje 
dejanskega stanja na objektu, ki je aplikativno na prijavljeno operacijo. 

7.  Prejeto: 9.9.2016 

(vezano na vprašanje 7.9.2016) 

Ali to pomeni, da investicija, pri kateri so stroški nižji od 500.000 EUR brez DDV, ni upravičena 
do sofinanciranja? 

O: Minimalna vrednost operacije je določena v poglavju 6.1 razpisne dokumentacije. 

 


