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OBJAVA: 14. 9. 2016 – 1. krog 

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 
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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 
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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. 
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OBJAVA: 19. 9. 2016 – 2. krog 

8.  Prejeto: 12. 9. 2016 

1. Pred objavo razpisa za izbiro zasebnika občina izdela REP-e in DIIP, po potrebi tudi PIZ in 

Investicijski program. Zanima nas, ali je potrebno po izbiri zasebnika, navedeno 

dokumentacijo novelirati in je potem ta dokumentacija priloga vlogi na razpis MzI? 

2. V sklopu operacije je mogoče voditi dva postopka, po JZP in po JN. Ali je možno 1 objekt 

delno kombinirati, določeni ukrepi v sklopu objekta gredo po JZP, določeni ukrepi (npr. 

prisilno prezračevanje, razsvetljava,..), za katere zasebniki niso zainteresirani, pa se peljejo 

po JN, skupaj pa vsi ukrepi zagotavljajo celovito energetsko sanacijo objekta? 

3. Po navodilih MzI naj bi zasebnik zagotovil vsaj 51% sredstev operacije, na tem mestu pa 

nas zanima ali ta meja velja na ravni celotne operacije ali le ukrepov/objektov, ki so 

vključeni v pogodbo JZP, objekti/ukrepi, ki se pa znotraj operacije peljejo po JN, pa ne 

zapadejo v to razmejitev? 

4. Občina želi energetsko prenoviti objekt v katerem trenutno, zaradi le delne uporabe 

objekta predvsem v poletnih mesecih, ni porabe toplotne energije. V okviru energetske 

prenove bi občina pristopila tudi k obnovi ostalih prostorov, ki bi jih v bodoče uporabljala. 

Porabo energije bi opredelili glede na izračun GF v primeru, da bi bil objekt, v takšnem 

stanju kot je, v polni uporabi kot je to predvideno po energetski sanaciji. Ali je to 

sprejemljivo? 

5. Kje mora biti urejena električna polnilna naprava za avtomobile – ob enem izmed 

energetsko prenovljenih objektov ali nekje na območju občine upravičenke? 

6. V obrazcu 2 – Osnovni podatki o operaciji je potrebno pod točko D prikazati izbrano 

varianto. V sklopu a) se vpiše varianta v skladu z Navodili za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) – celovita 

energetska prenova? Kaj se opredeli v sklopu b) – izbrana (v kolikor ni enaka varianti a)? 

7. V kakšni obliki in vsebini morata biti izdelana Načrt merjenja in kontrole prihrankov 

energije in drugih učinkov in Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov? 

8. Ali mora biti ob oddaji vloge občinski NRP popolnoma usklajen ali se lahko poda izjava, da 

bo NRP usklajen do prvega zahtevka? 

O: 

1. Dokumenti se novelirajo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 

2. Kombinacija je možna, vse v okviru javnega razpisa. 

3. Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja 

razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene 

ocenjevanja in ne izključuje prijaviteljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, 

če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih 

predmetne razpisne dokumentacije. 
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4. 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. 

5. Pri enem izmed energetsko prenovljenih objektov. 

6. V skladu z Navodili je treba poleg izbrane variante prikazati tudi izračun, ki upošteva 

parametre navedene v četrti alineji drugega odstavka 6.2, v kolikor se razlikujeta. 

7. Predmetna dokumenta morata biti pripravljena ob upoštevanju veljavnih standardov in 

protokolov, ki urejajo navedeni področji (npr. IPMVP, ISO 50001 ali drugi enakovredni 

protokoli in standardi). 

8. NRP mora biti pripravljen skladno z Zakonom o javnih financah. 

9.  Prejeto: 12. 9. 2016 

V zvezi z razpisom za energetske sanacije stavb v lasti občin prosimo odgovor v zvezi s sledečim 

razpisnim pogojem: 

Izbrani izvajalci  Izvajalci, ki bodo izvajali 

predmet operacije, morajo 

biti pravnomočno izbrani po 

postopku, skladnem z 

veljavno zakonodajo s 

področja javnega naročanja, 

javno-zasebnega partnerstva 

oziroma drugega pravno 

relevantnega področja.  

Odločitve o izboru izvajalcev, 

ki bodo izvajali predmet 

operacije, 

Potrdilo o pravnomočnosti 

odločitev o izboru izvajalcev, 

ki bodo izvajali predmet 

operacije  

V kolikor zapis pomeni, da je za popolnost vloge v primeru ZJN potreben pravnomočno izbran 

izvajalec, vas opozarjamo, da to ni mogoče – citiramo 1 odstavek. 2. člena ZJN-3: 

29. »dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi 

za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in 

zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 

korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev 

naročnika; 

Pojasnjujemo: 

 Naročnik lahko v postopku javnega naročanja izbere izključno dopustno ponudbo, tj. 

ponudbo, katere vrednost ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 Kadar v finančni konstrukciji projekta predvidimo sredstva sofinanciranja po (katerem 

koli) javnem razpisu, potem so sredstva za naročnika v celoti zagotovljena šele s 

pravnomočnostjo sklepa o sofinanciranju. 

 Pred pravnomočnostjo sklepa o sofinanciranju je torej nemogoče uspešno zaključiti 

postopek javnega naročanja, ne da bi zavestno kršili ZJN-3. 
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Vljudno prosimo odgovor, oz. umik razpisnega pogoja, v kolikor ste v primeru izvajanja po ZJN 

dejansko predvideli pravnomočno izbrane izvajalce že v času oddaje vloge. Ne le, da tovrstno 

določilo napeljuje h kršenju javnonaročniške zakonodaje, pač pa zanj tudi ni nikakršne potrebe. 

Namreč ne pomnimo, da bi kadarkoli v preteklosti kak razpis že vseboval kaj podobnega. 

O: Javni razpis je v skladu z veljavno zakonodajo. 

10.  Prejeto: 12. 9. 2016 

Še eno vprašanje na temo javnega razpisa za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti 

občin – citiramo poudarjeno razpisno določilo na strani 4: 

»Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi 

občin.« 

Prosimo konkretizacijo - kako si razlagati zapis »v RABI občin« ? 

Kaj to pomeni? Da so predmet sofinanciranja izključno stavbe, v katerih delujejo občinske 

uprave? 

Verjamemo da ne, ampak prosimo natančna navodila – kateri objekti v lasti občin so predmet 

sofinanciranja in kateri objekti v lasti občin niso predmet sofinanciranja? 

O: V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je za presojo lastništva relevanten pogoj 

»Izkazovanje lastništva«, ki zahteva, da mora vlagatelj izkazati, da je stavba/e, ki je/so predmet 

operacije, v celoti v lasti občine ali države. V primeru solastništva z osebo zasebnega prava mora 

vlagatelj izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum o sofinanciranju z vsemi drugimi 

(so)lastniki stavb/e. 

V zvezi s terminom »raba« pojasnjujemo, da se za interpretacijo termina uporablja določba 7. 

točke prvega odstavka 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 

ZUUJFO in 76/15), ki določa, da »uporaba stvarnega premoženja pomeni neposredno oblast na 

posameznem stvarnem premoženju ali na njegovem delu in neposredno skrb zanj«. Ob tem 

dodatno pojasnjujemo, da se za namene predmetnega javnega razpisa glede na določbe poglavja 

5 šteje, da je stavba v rabi občine, če stavbo uporablja oseba širšega javnega sektorja, katere 

ustanovitelj je občina. 

11.  Prejeto: 12. 9. 2016 

Občina X načrtuje izgradnjo novega vrtca pri osnovni šoli v Y. Ali obstaja oz. je v bližnji 

prihodnosti predviden razpis za sofinanciranje na katerega bi se občina lahko prijavila? 

O: Gradnja novega objekta ni upravičen strošek. 

12.  Prejeto: 13. 9. 2016 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin predvideva, da se 

moramo izkazati s predhodnim postopkom ugotavljanja primernosti JZP (v skladu z 31. členom 
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zakona o JZP). 

Ali je lahko datum preveritve primernosti JZP po datumu podpisa pogodbe za izvedbo del? 

Ali je preverba možnosti izvedbe JZP pogoj za prijavo v primeru, da je Občina X že sklenila 

pogodbo za izvedbo del v letu 2014 ali 2015? 

Ali bo prijava izločena iz nadaljnje obravnave, če ne bo vsebovala dokazilo o preverbi JZP? 

O: Vloga mora biti v celoti pripravljena v skladu z določbami razpisne dokumentacije in navodil 

ter zakonskih določb, ki jasno opredeljujejo redosled postopkovnih aktivnosti in obdobje 

upravičenosti. 

13.  Prejeto: 13. 9. 2016 

V skladu z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 

rabi občin z dne 2.9.2016, vas vljudno naprošam za podajo usmeritev oz. odgovorov na spodaj 

zastavljena vprašanja: 

1. Ali mora biti izdelana Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva v celoti usklajena ter 

enaka (tudi v vrednostih) z izdelano investicijsko dokumentacijo? Gre namreč za to, da se 

lahko zgodi, da bo potencialni zasebni partner v prihodnosti (ko bo Ocena možnosti javno-

zasebnega partnerstva že potrjena) videl interes za financiranje še kakšnega investicijskega 

ukrepa, ki bi ga nato vključili v izdelano investicijsko dokumentacijo. Ali je v tem primeru 

potrebno izdelati novelacijo Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva, tudi če razlika v 

vrednosti ne bi presegala 20% od celotne investicijske vrednosti zasebnika? 

O: Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva mora biti pripravljena v skladu s Pravilnikom o 

vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 

32/07) in določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), ki jasno 

določata tudi osnovo in časovnico izdaje predmetnega dokumenta ter hkrati posebej ne 

predvidevata novelacije navedenega dokumenta. 

2. V pogojih za ugotavljanje upravičenosti smo videli, da je potrebno za izdelano investicijsko 

dokumentacijo predložiti tudi Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije. Ali je potrebno 

tudi Oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva sprejeti s Sklepom, kar pomeni, da bi 

bilo potrebno tovrstno oceno dati tudi na občinski svet? Ali je potrebno izdelati tudi Odlok 

o javno-zasebnega partnerstvu, kar veleva ZJZP kljub temu, da to ni pogoj za ugotavljanje 

upravičenosti? 

O: Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva mora biti pripravljena in sprejeta v skladu s 

Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva 

(Uradni list RS, št. 32/07) in določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 

127/06). Odlok o javno-zasebnem partnerstvu se sprejeme v primeru, kot to zahteva Zakon o 

javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 

3. Ali se lahko kot investicijski strošek prikaže tudi energetski monitoring za obdobje 15-ih 

let? Navedeno pomeni, da bi kot investicijske stroške upoštevali neposredne investicijske 

stroške posameznih ukrepov ter stroške energetskega monitoringa za obdobje 15-ih let? Ali 
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so v tem primeru stroški energetskega monitoringa v celoti neupravičeni stroški, ali pa so 

do 30.9.2018 ti stroki upravičeni, nadalje pa neupravičeni? 

O: Dosledno je potrebno upoštevati Pravilnik o upravičenih stroških, veljavno zakonodajo na 

področju javnih financ in drugo veljavno zakonodajo. 

14.  Prejeto: 13. 9. 2016 

Vljudno naprošamo za pojasnilo glede predmeta javnega razpisa, ki se glasi: »Predmet 

sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.« 

Kaj točno pomeni pojem »in raba«? Konkretno, ali osnovna šola, katere zemljiškoknjižni lastnik 

je občina, dejanski uporabnik pa je osnovna šola, zadostuje kriterijem razpisa? 

O: V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je za presojo lastništva relevanten pogoj 

»Izkazovanje lastništva«, ki zahteva, da mora vlagatelj izkazati, da je stavba/e, ki je/so predmet 

operacije, v celoti v lasti občine ali države. V primeru solastništva z osebo zasebnega prava mora 

vlagatelj izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum o sofinanciranju z vsemi drugimi 

(so)lastniki stavb/e. 

V zvezi s terminom »raba« pojasnjujemo, da se za interpretacijo termina uporablja določba 7. 

točke prvega odstavka 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 

ZUUJFO in 76/15), ki določa, da »uporaba stvarnega premoženja pomeni neposredno oblast na 

posameznem stvarnem premoženju ali na njegovem delu in neposredno skrb zanj«. Ob tem 

dodatno pojasnjujemo, da se za namene predmetnega javnega razpisa glede na določbe poglavja 

5 šteje, da je stavba v rabi občine, če stavbo uporablja oseba širšega javnega sektorja, katere 

ustanovitelj je občina. 

15.  Prejeto: 14. 9. 2016 

Vezano na navedenih razpis imamo naslednje vprašanje: 
Ali se lahko kot upravičenec na javni razpis prijavi konzorcij več občin (razlog za to je doseganje 
minimalne vrednosti operacije)? 

O: Prosimo, preučite razpisno dokumentacijo in navodila. 

16.  Prejeto: 14. 9. 2016 

Spoštovani, prosim za dodatna pojasnila:  

1. V primeru, da ne najdeš zasebnega partnerja na javnem pozivu promotorjem, kako 

predstaviš oz. obrazložiš razlog neuspeha. Kakšna dokumentacij je potrebno v tem primeru kot 

zaključek razpisa in v kolikšnem obsegu?  

2. V primeru da združuješ tri ali več objektov skupaj in imaš za posamezen objekt že izdelan in 

potrjen DIIP ali po potrebi IP sprašujem ali je potrebno še posebej izdelati en sam IP za vse 

objekte skupaj v primeru da jih prijavljaš v paketu?  

3.Za posamezen objekt mora občina izdelati, če nimamo zasebnega partnerja PZI, PGD, če je 

potrebno gradbeno in vse kar je navedeno v razpisu, prosim pa za obrazložitev, kako je z 

PRAVNOMOČNO IZBIRO IZVAJALCA? Ali to pomeni, da je potrebno narediti celoten postopek 
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JN pred prijavo na vaš razpis in postopek končati s pravnomočno izbiro izvajalca?  

4. V razpisu je zaslediti dva datuma za upravičene stroške dokumentacije, ki lahko nastanejo od 

1.1.2014 - 30.9.2018, nekje piše do 31.12.2018, če sem prav zasledila?  

5. Če so v stavbi solastniki je potrebno priložiti sporazum o sofinanciranju. V kakšni obliki 

prosim?  

6. Kdaj se predvideva nov razpis in ali bo vsebinsko enak sedanjemu?  

O:  

1. Dokumentacijo je potrebno pripraviti v skladu z veljavno zakonodajo predpostavke za 

obravnavo JZP so podane v navodilih. 

2. Da, obravnavati je potrebno celotno operacijo. 

3. Da, v razpis za izbiro izvajalca se pop po trebi vključi odložni pogoj glede sklenitve pogodbe , 

ki je vezan na pridobitev kohezijskih sredstev po predmetnem javnem razpisu. 

4. Glej zgoraj 

5. Obvezne minimalne sestavine sporazuma so razvidne iz javnega razpisa, oblika in vsebina sta 

prepuščena prijaviteljem, pri čemer morajo upoštevati veljavno zakonodajo. 

6. O prihajajočih razpisih in njihovi vsebini boste pravočasno obveščeni. 
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OBJAVA: 22. 9. 2016 – 3. krog 

17.  Prejeto: 15. 9. 2016 

Navezujem se na odgovor, objavljen v zvezi z javnim razpisom za energetske sanacije javnih 

stavb v lasti občin: 

2. Prejeto: 7.9.2016  

Vprašanje v povezavi z javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 

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.  

Vljudno prosimo, da pojasnite uporabnost testa JZP za tiste operacije, ki se glede na razpisni 

pogoj ne morejo izvajati po JZP. 

Namreč očitno je, da je testiranje JZP v danih primerih odveč in da za občine pomeni izključno 

in samo strošek. Takšno razpisno določilo je v popolnem nasprotju z zavezo Vlade Republike 

Slovenije (27. 1. 2015), da bo ta aktivno delala na zniževanju stroškov občin. Na tem mestu je 

strošek nepotreben in neuporaben, zato vas pozivamo, da iz razpisne dokumentacije izločite 

testiranje JZP za operacije vrednosti pod 750.000 EUR in da Ministrstvo za infrastrukturo 

spoštuje zavezo Vlade Republike Slovenije. 

O: Ob upoštevanju načela enakopravne obravnave za vse prijavitelje veljajo enaki pogoji. 

Uporabnost testa se kaže v možnosti pridobitve povratnih informacij o možnem združevanju ali 

drugi modifikaciji projekta na način, ki bi bil zanimiv za potencialne zasebne parterje. 

18.  Prejeto: 15. 9. 2016 

Prosim vas za dve pojasnili glede Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v 

lasti in rabi občin, in sicer: 

1. V primeru, da bi na razpis radi prijavili energetsko sanacijo treh objektov, me zanima, ali se 

mora za vse tri objekte pripraviti ločen IP ali se pripravi skupen IP za vse tri objekte?  

2. Če prav razumemo razpisno dokumentacijo, je potrebno pri prijavi na razpis že imeti 

izbranega izvajalca del energetske obnove, tudi če ne gre za javno-zasebno partnerstvo, 

ampak po sistemu Javnega naročila? Ali se potem z izbranim izvajalcem že podpiše 

pogodba pred prijavo na razpis? 

O: 

1. Skupna operacija (sklop stavb) mora biti v okviru investicijske dokumentacije obravnavana 

najmanj v IP. 

2. Odgovori na vprašanja so že vsebovani v javnem razpisu in določbah veljave javno-naročniške 

zakonodaje in zakonodaje, ki ureja proračun. Odločitve o vodenju postopkov so v pristojnosti 

prijavitelja. 



11/ 32 

 

19.  Prejeto: 15. 9. 2016 

Občina X se bo prijavila na razpis s sklopom sedmih javnih stavb (šole, vrtec in športna 

dvorana). Razširjene energetske preglede in projektno dokumentacijo za teh sedem stavb je 

začela pripravljati že od leta 2013, stroški te dokumentacije pa so knjiženi v občinskem 

računovodstvo in NRP-ju na različnih postavkah za vsako stavbo posebej. V letu 2016 pa so tudi 

nastali stroški investicijske in projektne dokumentacije (skupni investicijski program sklopa 

sedmih stavb) in stroški zunanjih izvajalcev (pravno svetovanje) za teh sedem stavb skupaj. 

Zanima nas sledeče: 

1. V obrazcu 2 se morajo vpisati upravičeni stroški za vsako stavbo sklopa posebej. Zanima 

nas, ali so to mišljeni vsi upravičeni stroški energetske prenove stavbe, tudi skupni stroški 

investicijske in projektne dokumentacije ter stroški zunanjih izvajalcev? In če da, po 

kakšnem ključu ta dva skupna stroška porazdelimo po stavbah: ali po posameznih stavbah 

glede na vrednosti gradbenih del z opremo ali pa z 1/7 deleža na vsako stavbo?  

2. Ker se je občina pripravljala na energetsko sanacijo teh sedmih stavb že od leta 2013, ko še 

niso bili znani pogoji razpisa, je nastale stroške investicijske in projektne dokumentacije ter 

stroške svetovalnega inženiringa (razširjene energetske preglede stavb) beležila na 

različnih računovodskih postavkah. Ob potrditvi DIIP-a v letošnjem letu je v NRP odprta 

nova postavka z vrednostmi stroškov zunanjih izvajalcev (pravno svetovanje) v letošnjem 

letu 2016 ter vrednostjo gradnje in nakupa opreme sklopa stavb v letih 2017 in 2018. 

Zanima nas, ali bo lahko občina uveljavljala tudi stroške investicijske in projektne 

dokumentacije ter stroške svetovalnega inženiringa (nastali so po 1. 1. 2014), ki so v 

občinskem proračunu in NRP beleženi na različnih računovodskih postavkah? To bi občina 

dokazala z izpisom iz NRP in z investicijsko dokumentacijo. 

3. V preglednici finančne konstrukcije operacije v obrazcu 2 so kolone le za leta 2016, 2017 in 

2018. V katero kolono oz. v katero leto vpišemo stroške investicijske in projektne 

dokumentacije ter stroške svetovalnega inženiringa, ki so upravičeni in so nastali v letih 

2014 in 2015? 

4. Pri oddaji vloge mora občina predložiti pravnomočni zapisnik o izboru izbranih izvajalcev 

operacije in zadnji veljavni potrjeni investicijski dokument (investicijski program). Občina 

namerava po izboru narediti IP in vrednosti iz izbranih ponudb bi bile podlage za vlogo. 

Zanima nas, ali morajo biti ponujene vrednosti izbranih izvajalcev skladne tako v zadnjem 

potrjenem investicijskem dokumentu kot tudi v vlogi?  

5. V obrazcu 2 je tudi predviden vnos finančnih virov in ostalih finančnih kazalnikov dveh 

variant operacije. Zanima nas, katere so pri tem mišljene variante glede na to, da so 

upravičene le celovite energetske prenove? 

O: 

1. V IP so natančno opredeljeni vsi stroški (investicijska in projektna dokumentacija, GOI dela, 

…), tako za vsako posamezno stavbo kot za sklop. 

2. Zakon o izvrševanju proračunov dopušča preknjižbo. Najbolje bi bilo, če bi preknjižili že 

plačane (nastale stroške) pred začetkom uvrstitve projekta (po potrditvi DI IP) v NRP iz prej 

navedenega posebnega projekta, iz katerega so plačevali omenjene stroške, na konkreten 

projekt v zavihek že nastali stroški pred letom 2016. Seveda pa morajo biti ti stroški 
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vsebovani v DIIP-u, sicer so neupravičeni. Kajti vloga mora biti skladna z DIIP-om in če DIIP 

teh stroškov nima prikazanih, jih ni možno vnesti v vlogo, posledično so neupravičeni. 

3. Če so stroški nastali prej, v preglednico finančne konstrukcije vrinite dodaten stolpec. 

4. Odgovori na vprašanja so že vsebovani v javnem razpisu. 

5. Varianta a) mora biti izdelana v skladu z Navodili, kot je navedeno v samem obrazcu. Varianto 

b) izdelate, v kolikor se razlikuje od variante a). 

20.  Prejeto: 16. 9. 2016 

V zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 

imamo naslednja vprašanja: 

1. V primeru da je bil REP za stavbo izdelan pred dvema letoma, predlagani ukrepi za prenovo 

stavbe pa so ocenjeni nekoliko drugače kot v DIIP-u in PZI-ju, ki se bo priložil k prijavi na ta 

razpis, ali je potrebno novelirati Razširjen energetski pregled? V praksi se recimo vrednosti 

prenove v REP in PZI vedno nekoliko razlikujejo, ker energetski pregled ne more dosegati 

natančnosti sprojektiranih rešitev in PZI predračuna. 

2. Če je na primer stavba že bila delno obnovljena (menjava strehe z ustrezno izolacijo, nova 

okna, vgradnja SPTE), s predvideno dodatno prenovo pa se ne posega v več kot 25% toplotnega 

ovoja stavbe (izolacija fasade, delno izolacija tal, menjava ventilov), ali je tovrsten poseg 

primeren za prijavo na razpis? Skupno z že izvedenimi ukrepi bi bila stavba namreč celovito 

obnovljena. 

3. K prijavni dokumentaciji je potrebno priložiti tudi izjavo, da stavba ni namenjena bivanju. Ali 

je v tem primeru mišljeno bivanje v smislu stanovanjske stavbe? Kaj pa kombinirane storitve 

nege, zdravstvene oskrbe in nastanitve v zdravstvenih objektih npr. zdravilišče s CC-SI 

klasifikacijo 12640? 

4. Ali se lahko v okviru načrta merjenja in kontrole prihrankov energije predvidi enostavnejše 

energetsko knjigovodstvo, kjer se mesečno vnašajo vrednosti iz računov za energente, v 

posebej za ta namen razvit program. V nekaterih stavbah je vgradnja elektronskega sistema za 

energetski monitoring in daljinsko sprotno odčitavanje nekoliko otežena ali pa glede na 

velikost objekta in vrednost prenove (npr. manjše stavbe) precej draga. 

5. Ali se pri izračunu vrednotenja oz točk za operacijo, ki vsebuje tri manjše stavbe, seštejejo 

vrednosti posameznih stavb in se točke preračunava z vsotami (prihranek energije vseh treh 

stavb, AK vseh treh stavb,...)? 

O: 

1. V skladu s poglavjem 6.2 Navodil se vsaka sprememba scenarija iz ID, ki vpliva na prihranke, 

ponovno obravnava v REP-u. PZI mora obravnavati vse ukrepe, ki so predvideni v ID, v kateri 

je določena vrednost investicije s prihranki. 

2. Stavba/e mora/jo po izvedeni energetski prenovi dosegati predpisano raven učinkovite rabe 

energije, kot jo določa trenutno veljavni predpis (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 

stavbah). 

3. Vaše predvidevanje, da se navedba "bivanja" nanaša na stanovanjsko bivanje v smislu 
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"stalnega bivališča", je pravilno. 

4. Predmetna dokumenta morata biti pripravljena ob upoštevanju veljavnih standardov in 

protokolov, ki urejajo navedeni področji (npr. IPMVP, ISO 50001 ali drugi enakovredni 

protokoli in standardi). 

5. Navodila so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 

21.  Prejeto: 16. 9. 2016 

Vezano na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, 

postavljamo naslednje vprašanje: 

Na strani 11 javnega razpisa, je v zadnji točk zahtev navedeno, da operacija ne sme biti 

sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne 

sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom, kar predstavlja 

40 % upravičenih stroškov.  

Ali to pomeni, da preostalih 60 % upravičenih stroškov ne moremo počrpati preko prijav na 

druge razpise za sofinanciranje iz sredstev EU ? V tem primeru predlagamo, da se zaradi 

zasledovanja cilja višjega črpanja sredstev na državnem nivoju navedena zahteva umakne in 

omogoči zapiranje finančnih konstrukcij občinam tudi s pridobivanjem drugih EU sredstev.  

O: Določb javnega razpisa ne bomo spreminjali. 
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OBJAVA: 26. 9. 2016 – 4. krog 

22.  Prejeto: 21. 9. 2016 

Pri Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabo občin se 

navezujemo na vprašanje št. 9 , na katerega ste odgovorili: 

O: Javni razpis je v skladu z veljavno zakonodajo.  

Naše vprašanje ni bilo razumljeno, zato še enkrat – ni besedilo javnega razpisa tisto, ki ne bi 

bilo skladno z zakonodajo, pač pa je težava v tem, da razpisnega pogoja ni mogoče izpolniti, ne 

da bi vlagatelji kršili zakonodajo v postopkih javnega naročanja. 

Javni naročnik v postopku javnega naročanja ne sme izbrati ponudbo, ki ni dopustna. Da je 

ponudba dopustna, mora naročnik sredstva za naročilo imeti zagotovljena. Da ima naročnik 

sredstva za naročilo zagotovljena, mora biti pravnomočen sklep o sofinanciranju operacije. Če v 

dokumente v zvezi z oddajo JN zapišemo »odložni pogoj glede sklenitve pogodbe,« kot 

napeljujete v odgovoru št. 16, to še ne pomeni, da za predmetni postopek javnega naročanja 

ne velja več definicija dopustne ponudbe iz 29. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-3. Povedano 

drugače - če zahtevate pravnomočno odločitev o izboru izvajalcev še pred izdajo sklepa o 

sofinanciranju, lahko vlagatelj vašo zahtevo izpolni izključno z izbiro nedopustne ponudbe 

znotraj postopka javnega naročanja.  

In je pri tem popolnoma irelevantno, kakšne klavzule bo opredeljeval za dejanja po 

zaključenem postopku javnega naročanja, kamor spada sklenitev pogodbe. Posledično bo vsak 

neizbran ponudnik uspel v reviziji postopka javnega naročanja, saj pred DKOM ne bo težko 

dokazati, da je naročnik kršil zakonodajo s tem, ko je sprejel odločitev o izbiri ponudbe, za 

katero v času odločitve ni imel zagotovljenih sredstev. 

Razpisni pogoj ste najbrž »zgradili« na osnovi 8. odstavka 90. člena ZJN-3, ampak ta predstavlja 

zgolj skrajen izhod za primere, ko naročnik ostane brez zagotovljenih sredstev po že 

zaključenem postopku javnega naročanja (npr. pride do nepričakovane prerazporeditve 

sredstev v proračunu). Navedeni člen nikakor ne pomeni, da naročniku ni treba imeti 

zagotovljenih sredstev že v času sprejetja odločitve! 

Ker se želimo izogniti dolgotrajni sodni presoji spornega razpisnega določila, vas pozivamo, da 

zadevo proučite in da razpisni pogoj umaknete. 

Enako velja glede (očitno zavrženega) poziva, da odstopite od nerazumne zahteve testiranja 

JZP pri tistih operacijah, ki jih glede na razpisna določila ni mogoče izvajati po JZP. 

O: Določil javnega razpisa ne bomo spreminjali, ker so oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo. 

23.  Prejeto: 22. 9. 2016 

V skladu z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 

rabi občin z dne 2.9.2016, vas vljudno naprošam za podajo usmeritev oz. odgovorov na spodaj 

zastavljeno vprašanje: 
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V skladu z javnim razpisom je minimalna višina operacije v primeru JN nad 500.000 EUR brez 

DDV. Ocenjena vrednost projekta je 550.000 EUR brez DDV, kar bo tudi navedeno v izdelani ID 

in sami vlogi za pridobitev sofinancerskih sredstev. Kaj se zgodi v primeru, če pridobimo 

ponudbo najugodnejšega izvajalca, ki bo znašala pod 500.000 EUR brez DDV? Ali v tem primeru 

nismo upravičeni do pridobitve sofinancerskih sredstev ali velja ocenjena vrednost iz ID in 

vloge? 

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

pogodbeno razmerje glede sofinanciranja operacij pa je opredeljeno v okviru obrazca vzorec 

pogodbe. 

24.  Prejeto: 23. 9. 2016 

V skladu z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 

rabi občin z dne 2.9.2016, vas vljudno naprošam za podajo usmeritev oz. odgovorov na spodaj 

zastavljeno vprašanje: 

V pogojih za ugotavljanje upravičenosti je navedeno, da mora biti v sklopu projekta izvedena 

CELOVITA energetska prenova stavbe, kot je predlagana v Razširjenem energetskem pregledu. 

Naš REP vsebuje cca. 15 investicijskih ukrepov. Ali to pomeni, da morajo biti izvedeni vsi 

ukrepi, ali lahko npr. izpustimo prenovo kotlovnice? 

O: Stavba/e mora/jo po izvedeni energetski prenovi dosegati predpisano raven učinkovite rabe 

energije, kot jo določa trenutno veljavni predpis (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). 

 

  



16/ 32 

 

OBJAVA: 3. 10. 2016 – 5. krog 

25.  Prejeto: 26. 9. 2016 

Javni poziv promotorjem smo objavili na portalu občine X, portalu Energetika, nismo pa poziva 

objavili na portalu JN - razumemo prav, da objava na portalu JN ni obvezna? 

O: Pri objavi poziva promotorjem morate dosledno upoštevati določbe ZJZP (predvsem 13. 

člena). 

26.  Prejeto: 26. 9. 2016 

V povezavi z aktualnim razpisom za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti lokalne 

skupnosti bi imel naslednje vprašanje. 

Imamo dva primera osnovnih šol s telovadnicama. Objekt šole je obnovljen, telovadnica pa ni. 

Telovadnica je sicer fizično ločena od šole (vsaj tri strani), sta pa oba objekta povezana s 

povezovalnim hodnikom. Telovadnica in objekt šole se ogrevata iz iste kotlovnice. Ali je 

energetska sanacija samo telovadnice upravičen strošek na razpisu? 

 O: Predmet sofinanciranja po JOB_2016 je definiran v poglavju 3. omenjenega javnega razpisa. V 

poglavju 4.3 so navedeni upravičeni nameni in upravičeni stroški. 

Vrste upravičenih stroškov so podrobneje opredeljene v Priročniku upravičenih stroškov. 

27.  Prejeto: 27. 9. 2016 

V zvezi z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 

občin ste dne 26.9.2016 objavili odgovor na vprašanje 23. Slednji obsega težavo z vidika izbora 

najugodnejšega izvajalca, katera ponudbena vrednost je manjša kot 500.000 EUR brez DDV, 

kljub temu da je ocenjena vrednost v celotni izdelani investicijski dokumentaciji in vlogi za 

pridobitev sofinancerskih sredstev višja od 500.000 EUR brez DDV. Kaj se v tem primeru zgodi? 

Vaš odgovor je bil, da je minimalna vrednost operacije določena v poglavju 6.1. razpisne 

dokumentacije, kasnejše pogodbeno razmerje glede sofinanciranja operacij pa je opredeljeno v 

okviru obrazca vzorec pogodbe. 

Kljub večkratnemu pregledu vzorca pogodbe, navedene določene, ki bi obravnavala ta 

problem, nismo zasledili. Pogodba obsega poglavje "Pogodbena vrednost in finančni načrt" ter 

poglavje "Upravičeni stroški in izdatki", v katerih smo pričakovali, da bomo našli odgovor na 

naše perečo vprašanje, pa tega žal nismo zasledili. 

Prosimo vas za podajo konkretnejšega odgovora, kako boste v takem primeru reagirali. Ali to 

pomeni, da se lahko sofinanciranje zavrže, kljub temu da smo prikazali ocenjeno vrednost nad 

500.000 EUR brez DDV, najugodnejši ponudnik pa je ponudil nižjo vrednostjo od 500.000 EUR 

brez DDV? 

 O: Minimalna višina operacije je definirana v razpisni dokumentaciji in znaša v primeru JZP 

najmanj 750.000 EUR brez DDV, v primeru JN pa 500.000 EUR brez DDV. 
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Pogoj za prijavo je pravnomočen zaključek JN, tako da je vrednost operacije znana. 

28.  Prejeto: 28. 9. 2016 

Ker je kar nekaj občin v Sloveniji že pridobilo tehnično pomoč EIB ELENA za pripravo projektov 

trajnostne energije in kamor spadajo tudi celovite prenove stavb v lasti in rabi občin vam v 

zvezi z objavljenimi Navodili in Javnim razpisom pošiljamo naslednje vprašanje: 

Kako se obravnava stroške priprave dokumentacije potrebne za prijavo na razpis financirane s 

sredstvi tehnične pomoči ELENA (EIB, EBRD) ali drugega nepovratnega EU vira v zvezi z zahtevo, 

da »Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz 

tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom.«? 

O: V zvezi s predhodno podanim vprašanjem v zvezi z zahtevo, da »Operacija ni sofinancirana iz 

drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje 

dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom,« podajamo dodatno pojasnilo, da je 

potrebno v primeru, če so bila za stroške priprave dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis, 

že prejeta sredstva od ELENA (EIB, EBRD) ali drugega nepovratnega vira v sklopu tehnične pomoči 

za pripravo dokumentacije za prijavo na razpis, je zadevni del investicije obravnavati kot 

neupravičen strošek, pri čemer znesek pridobljenih sredstev iz tega naslova ne vpliva na višino 

sofinanciranja v skladu s tem razpisom. 

29.  Prejeto: 29. 9. 2016 

Ker smo kar v časovnih zagati smo si seveda zakonodajo pogledali - izključno zaradi zagotovitve 

pravilnosti postopka in načrtovane prijave na JR MZI za sofinanciranje celovitih energetskih 

sanacij smo želeli eksaktno potrditev ali je torej objava poziva promotorjem obvezna na 

Portalu JN ali ne - mi tolmačimo 13. člen, da zadostimo pogoju z objavo na svetovnem spletu, 

torej na spletni strani MONG. Drži? 

O: Za tolmačenje določil ZJN in ZJZP je pristojno Ministrstvo za finance, kamor se lahko obrnete 

za vsa dodatna pojasnila. 

30.  Prejeto: 29. 9. 2016 

Imamo primer šole, ki ji želi občina dozidati telovadnico, obstoječo stavbo pa bi sanirala.  

Energetsko sanacijo želi prijaviti na razpis MZI, novogradnjo v skoraj nič-energijski izvedbi pa 

želi prijaviti na razpis Eko sklada. 

Sanacijo se v gradbenih in elektro delih lahko po postavkah razmeji od dozidave. Pri strojnih 

instalacijah (kotlovnica), pa bo en vir/ en strošek, ki bo zagotavljal toploto za obe stavbi.  

Ali lahko pri prijavi strošek te postavke razmejijo del na prijavo na MZI, del na prijavo Eko sklad 

(razmejitev bi seveda procentualno temeljila na potrebi po toploti posameznega objekta)? 

O: Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje, kot so opredeljeni v besedilu javnega razpisa, 

kje je v točki 6.2 jasno opredeljen element dvojnega financiranja. 
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OBJAVA: 10. 10. 2016 – 6. krog 

31.  Prejeto: 30. 9. 2016 

Po pregledu prijavnih obrazcev, ki spadajo k Javnemu razpisu za sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi občin imamo nekaj vprašanj. 

1.  Vprašanje 

Zanima nas, kako postopati v primeru zamenjave obstoječega vira ogrevanja (npr. kotel na 

kurilno olje) s toplotno črpalko. V tem primeru imamo v energetskih pregledih izračun 

prihranka končne energije. Se pravi je v energijski bilanci stavbe po sanaciji samo raba 

električne energije. 

Zanima me, kakšen je pravilen postopek izpolnjevanja tabele v Obrazcu 3. Če gledamo končno 

energijo, je v primeru vgradnje toplotne črpalke pravilno izpolnjena tabela tako? (podatki v 

tabeli so izmišljeni) 

 
 
Če bi želeli izpolniti vrstico Raba toplote (Qn), bi v tem primeru morali vpisati ocenjeno 

proizvedeno toploto iz toplotne črpalke, katera je sestavljena iz el. energije za delovanje 

toplotne črpalke + toplote okolice. Električna energija za delovanje črpalke je pa že všteta v 

rabo električne energije (Ue) po sanaciji. Raba toplote je v tem primeru na nivoju koristne 

energije, raba električne energije pa na nivoju končne energije. 

2.  Vprašanje 

V Obrazcu 3 je potrebno izpolniti tabele o predvidenih ukrepih ter določati prihranke za 

posamezen sklop ukrepov (gradbeni ukrepi, hlajenje, prezračevanje,..). V navodilih za izdelavo 

razširjenih energetskih pregledov je bila zahteva izdelati scenarij za celovito energetsko 

sanacijo (z ukrepi ki se bodo izvedli). Pri izračunu prihrankov so v REP-ih upoštevani tudi 

sinergijski učinki pri izvedbi vseh ukrepov. Glede na to ni mogoče/ smiselno razdeliti 

prihrankov celotne predvidene operacije (scenarija) na posamezne ukrepe, kot je zahtevano v 

tabelah.  

3.  Vprašanje 

V obrazcu 3 je spodaj prikazana tabela, ki naj bi se jo izpolnilo iz podatkov pridobljenih iz 

izdelanega elaborata gradbene fizike. Kazalniki, ki jih najdemo v elaboratu gradbene fizike, pa 

niso enaki kot ocenjeni v energetskem pregledu, saj prihranki v energetskih pregledih 

upoštevajo določeno rezervo na podlagi izkušenj o rabi stavb po energetski sanaciji. Prav tako 

orodja za izdelavo gradbene fizike v določenih primerih izračunajo nerealno visoke prihranke. 

Lahko se v tabelo vnesejo podatki iz elaborata gradbene fizike z vsemi predlaganimi ukrepi, 

vendar raba energije ne bo enaka tisti ocenjeni v energetskem pregledu. 
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O: 

Odgovor 1: Raba toplote Qh (kWh/leto) se nanaša na dovedeno energijo za ogrevanje in pripravo 

sanitarne tople vode. Če se za oba namena uporablja toplotna črpalka, se v to kategorijo vpiše 

elektrika za delovanje toplotne črpalke. 

Raba električne energije Ue (kWh/leto) je namenjena vnosu dovedene električne energije za 

delovanje sistemov prezračevanja, hlajenja, ovlaževanja in razsvetljave ter rabe pomožne 

električne energije. 

Njuna vsota Qh + Ue predstavlja letno končno energijo oziroma skupno rabo energije za 

delovanje stavbnih sistemov E. Prihranek končne energije po izvedeni energetski prenovi je 

ovrednoten v kazalniku A/a (t.j. A.: »Prispevek k energetski učinkovitosti«, a: »Razmerje med 

letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe«) → Razmerje med letnim 

prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe = (E1 (pred prenovo) – E2 (po 

prenovi))/ Ak. 

Odgovor 2: Drži, doprinos posameznih ukrepov ni enak njihovemu skupnemu učinku. Razširjen 

energetski pregled vsebinsko vključuje tudi prikaz učinkov posameznih ukrepov in scenarijev z 

navedbo načina njihove določitve (npr. z izračunom gradbene fizike, z dinamično metodo, s 

Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15)). Na ta način 

boste lahko izpolnili kategorije predvidenih prihrankov za posamezne ukrepe (ukrepi na ovoju 

stavbe, stavbnih sistemih, OVE, organizacijski ukrepi, itn.). 

Soodvisnost ukrepov in dosežen prihranek energije izbranega scenarija energetske prenove 

vpišite v prijavni obrazec 3 - Osnovni podatki o stavbi, natančneje v tabelo »3.6 Predvidena raba 

energije po energetski prenovi«. 

Odgovor 3: Tabela 3.5 je namenjena preverjanju skladnosti prenove z izpolnjevanjem minimalnih 

zahtev energetske učinkovitosti v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. 

Ker je vloga pogojena tudi s pridobljeno izjavo izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, 

lahko izračunane vrednosti povzamete iz priloženega izkaza. 

32.  Prejeto: 3. 10. 2016 

Prosimo pojasnilo k sledečemu razpisnemu pogoju: 
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Projektna dokumentacija  Vlagatelj mora izkazati, da je za 
operacijo, ki se izvaja v okviru 
javnega naročila, izdelana 
projektna dokumentacija (IDP, 
PZI). PGD in PVO se izdelata, če 
je to zahtevano po trenutno 
veljavni gradbeni oziroma 
okoljski zakonodaji.  

Projektna dokumentacija  

Kaj konkretno pomeni »IDP, PZI« – je treba izdelati in predložiti obe ALI samo eno od obeh vrst 
projektne dokumentacije? 

O: Izdelan mora biti najmanj Projekt za izvedbo (PZI). Idejni projekt (IDP), v primeru izdelanega 

PZI, ni potreben. 

33.  Prejeto: 4. 10. 2016 

Pri pregledu »Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 

sektorja.«, ki je priložen javni objavi »ŠJS 2016 - Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za 

posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega 

javnega sektorja v lasti države« ni razvidno in vas prosimo za pojasnilo glede stroška dela 

strelovodne inštalacije v zemlji – ozemljitvena mreža v zemlji do merilnega stika, ki se bo 

poškodovala pri gradbenih delih sanacije hidroizolacije objekta.  

Ali je stroške zamenjave poškodovane zemeljske mreže ozemljitve zaradi odkopa objekta pri 

obnovi hidroizolacije upravičen strošek? 

O: Upravičeni so samo stroški, ki dajo neposreden prihranek pri rabi energije v stavbi. Tako se 

zaradi odkopa ob objektu pri obnovi hidroizolacije kot upravičen strošek štejeta samo demontaža 

in ponovna montaža strelovodne instalacije (Priročnik upravičenih stroškov, poglavje 4.1). 

34.  Prejeto: 5. 10. 2016 

Pošiljam vprašanje vezano na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti ni 

rabi občin. 

Imam vprašanje glede izračuna zneska sofinanciranja ob upoštevanju finančne vrzeli s 

predpostavkami, ki ste jih podali v navodilih razpis – upoštevanje ekonomske dobe 15 let, 4 % 

diskontne stopnje, ter upoštevanje prihrankov kot prihodkov. 

V kolikor v izračunu finančne vrzeli upoštevamo tudi ostanek vrednosti, kjer je zaradi kratke 

ekonomske dobe v primerjavi s življenjsko dobo (za gradbena dela velja stopnja amortizacija 

3%, kar je 33 let in kamor spada sanacija fasade, strehe, zamenjava stavbnega pohištva, itd.) po 

izračunu ostanek vrednosti po 15-ih letih relativno visok (hkrati pa »fiktiven«, ker se fasade, 

oken, strehe po 15-ih letih ne more prodat, da bi se resnično dobilo ta znesek nazaj), 

posledično izračun finančne vrzeli kar občutno zmanjša znesek sofinanciranja (cca 25 – 30 %). 

Ali lahko izvedemo izračun finančne vrzeli brez upoštevanja zneska ostanka vrednosti? 

Za lažje razumevanje pripenjam tabelo izračuna finančne vrzeli s predpostavljenimi 

vrednostmi, ki so zaokrožene vrednosti enega izmed projektov, ki se pripravljajo za prijavo na 
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razpis. 

Tabela je povzeta po: 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/RR-

2014/8JP/Obrazec_Izracun_financne_vrzeli.xls 

O: Pri pripravi investicijske dokumentacije je potrebno poleg navodil MZI upoštevati tudi 

naslednje uredbe: 

UREDBA (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA; 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2014 o dopolnitvi UREDBE (EU) 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta; 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil 

za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. 

Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013, Uredbo EU 480/2014 in 

dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – 

Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020« z upoštevanjem 15 letnega 

referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje.  

Pri tem pojasnjujemo, da mora biti preostala vrednost vključena v izračun finančne vrzeli 

operacije. 

35.  Prejeto: 5. 10. 2016 

Prosim vas za informacijo v vezi z razpisom »Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za 

posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega 

javnega sektorja v lasti države«: 

Konkretno na kakšen način izračunavamo/določamo prihranke za posamezen ukrep za 

energetsko sanacijo, ki ga prijavljamo (metodologija/pravilnik)? 

O: Porabo energije obstoječega in novega stanja ter posledično prihrankov je potrebno določiti 

ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter na podlagi strokovne presoje dejanskega stanja na 

objektu, ki je aplikativno na prijavljeno operacijo. 

36.  Prejeto: 6. 10. 2016 

Prosimo za pojasnilo oziroma potrditev v zvezi z razpisom za energetsko sanacijo stavb.  

Ali se lahko za kandidaturo na razpisu za energetsko sanacijo stavb v širšem javnem sektorju 

občine povežejo vsaka za svojo/e stavbo/e predvsem v primerih, ko je treba doseči mejne 

vrednosti 750.000 EUR ( v primeru JZP) oziroma 500.000 EUR (primer JN)?  

Ena od občin naj bi prevzela vlogo prijavitelja. Kakšen je način povezovanja občin in kakšne so 

medsebojne obveznosti (verjetno izoblikovane v konzorcijski pogodbi)? Kot razumemo, če bi 

šlo za primer povezovanja projektov in izvedbo po JZP, potem je preverjanje JZP lahko skupno 
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za vse predlagane objekte skupaj. 

O: Vlagatelji in upravičenci so definirani v poglavju 5 Javnega razpisa za sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi občin. 

V primeru konzorcija občin je potrebno podatke vseh sodelujočih občin navesti v rubrike na 

obrazcu št. 1. Pogodbo z MZI sklene le vodila občina - prijavitelj. Oblikovanje konzorcijske 

pogodbe je prepuščeno potrebam sodelujočih občin. 

Operacija se obravnava kot celota (sklop). 

37.  Prejeto: 7. 10. 2016 

Pošiljam vprašanje vezano na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti ni 

rabi občin. 

V izogib nepravilnostim pri izračunu stopnje sofinanciranja upoštevajoč finančno vrzel, vas 

prosimo za potrditev pravilnosti izračuna v priponki, predvsem v celici L28 priložene tabele. 

O: S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije 

(od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), 

razen v kolikor izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Pri tem pojasnjujemo, 

da je v posredovanem primeru višina stopnja sofinanciranja upoštevana pravilno. 

Pri pripravi investicijske dokumentacije je potrebno poleg navodil MZI upoštevati tudi naslednje 

uredbe: 

UREDBA (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA; 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2014 o dopolnitvi UREDBE (EU) 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta; 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil 

za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. 

Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013, Uredbo EU 480/2014 in 

dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – 

Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020« z upoštevanjem 15 letnega 

referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje. 

 

  



23/ 32 

 

OBJAVA: 17. 10. 2016 – 7. krog 

38.  Prejeto: 12. 10. 2016 

Mejna vrednost za prijavo je 500.000 € brez DDV za varianto brez JZP. Ali je ta vrednost iz 

projektantskega predračuna, iz katerega pripravimo inv. dokumentacijo ali je potrebno 

upoštevati vrednost investicije po izvedenem razpisu za izvajalca? Če upoštevamo slednjo, je 

potem potrebno izdelati inv. dokumentacijo po cenah izvajalca? 

O: Vlagatelj izkazuje vrednost operacije z investicijsko dokumentacijo. Uporabijo se tiste 

vrednosti investicije, ki so v času izdelave investicijske dokumentacije na razpolago in ki so glede 

na trenutno stanje oziroma fazo operacije bolj merodajne in verodostojne. 

Vrednosti iz investicijske dokumentacije se morajo ujemati z vrednostmi v priloženem obrazcu 1. 

Ko je višina sredstev enkrat odobrena in potrjena, je ni več mogoče spreminjati. 

39.  Prejeto: 12. 10. 2016 

Mi lahko potrdite, da je zadnja verzija Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja objavljena na tej povezavi: 

http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/PUSEPS_februar2

016_final.pdf? 

Med razpisno dokumentacijo na strani http://www.energetika-portal.si/javne-

objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-

1069/ te priloge namreč nisem našla. 

O: Zadnje verzije dokumentov se nahajajo na spletni strani Portala Energetika na 

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-

stavb/projektna-pisarna/. 

40.  Prejeto: 13. 10. 2016 

Prijavljamo objekt v lasti občine (1/2) in ožjega dela občine (1/2). 

Ali mora občina skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij z lastno krajevno 

skupnostjo? Ali to vendarle ni potrebno? 

O: Prijavitelj operacije je lahko le en in v primeru več lastnikov, je potrebno pridobiti sporazum o 

sofinanciranju operacije (v primeru solastništva). 

41.  Prejeto: 14. 10. 2016 

V Navodilih za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb 

javnega sektorja je v točki 5. "Sofinanciranje operacij", navedeno sledeče: 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije 

(od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), 

razen v kolikor izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. 

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
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Zanima me predvsem zadnje podčrtano besedilo. Ali to pomeni, da smo v 

kolikor imamo izračunano finančno vrzel npr. 84,56%, upravičeni do pridobitve 40% 

sofinancerskih sredstev (ki se delijo na 85% iz KS in 15% SLO) ali pa moramo upoštevati formulo 

za izračun finančne vrzeli, ki je bila do sedaj uporabljena pri vseh ostalih projektih, v katerem je 

izračun najvišjega zneska EU odvisen od izračuna najvišjega pripadajočega zneska (DA = EC × R). 

Če povzamem, npr. imamo 300.000 EUR upravičenih stroškov, ki bi lahko bili sofinancirani, iz 

tega izračunamo pripadajoči znesek (DA = EC × R = 300.000 × 0,8456 = 253.680 EUR), ki 

predstavlja sofinanciran del, ki se nadalje deli na 85% KS in 15% SLO. 

Ali razumemo pravilno? V kolikor velja prva trditev (da smo v primeru finančne vrzeli večje kot 

40% (v našem primeru 84,56%), upravičeni do celote sofinancerskih sredstev, torej 40%), vas 

vljudno naprošamo za podajo utemeljenih smernic za tak način izračuna, saj le-teh v 

predhodno omenjenih dokumentih (Uredba 1303/2013, Delegirana Uredba, Izvedbena Uredba 

Komisije (EU), Guide to CBA Analysis, itd.) nismo zasledili. 

O: Če je izračun finančne vrzeli enak 84,56 %, bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov 

operacije (brez DDV). 

42.  Prejeto: 17. 10. 2016 

V zvezi z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 

občin vas prosim za odgovore na vprašanja, povezana z vašim odgovorom, da se na razpis 

lahko prijavi tudi konzorcij občin. Občine se dogovarjajo za oblikovanje skupne prijave 

(povezava v konzorcij). Vsaka izmed občin – partnerjev v operaciji ima izdelan za svoj del DIIP 

(skladno z UEM, vrednost vsakega dela je nižja od 300.000 EUR). V enem izmed odgovorov je 

navedeno, da morajo biti vsi sklopi operacije združeni v investicijskem programu. S tem 

povezano imamo vprašanja: 

Verjetno je ustrezno, da se zaključena finančna konstrukcija (proračun, NRP) dokazuje na ravni 

posamezne občine - partnerice v konzorciju. 

Kaj pa preveritev JZP in javna naročila?  

O: Vsaka občina posebej mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo in v sklopu NRP predvidena 

proračunska sredstva. 

Če je izvedba operacije predvidena v sklopu konzorcija, potem naj bo tudi test JZP in javno 

naročilo izvedeno v tej obliki, torej za celotni konzorcij skupaj. 
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OBJAVA: 26. 10. 2016 – 8. krog 

43.  Prejeto: 20. 10. 2016 

Zanima me, če se lahko za energetsko prenovo prijavimo, ker bi želeli dograditi vetrolov pred 

glavnim vhodom v šolo. Na tej točki v zimskih mesecih izgubljamo veliko energije. 

Priloženi sta sliki vhodnih vrat brez vetrolova. Zaradi nenehnega odpiranja se tesnila na vratih 

obrabijo in zimski vetrovi hitro ohlajajo šolsko avlo in s tem celotno šolo. 

O: Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove je namenjen celovitim energetskim 

prenovam javnih stavb. Strošek izvedbe vetrolova je torej upravičen samo v sklopu celovite 

energetske prenove (Priročnik upravičenih stroškov, poglavje 5.8), pri čemer je za predviden 

ukrep treba izkazati, da prispeva k učinkoviti rabi energije in s tem izboljša energijske kazalnike 

stavbe (analiza ukrepa v razširjenem energetskem pregledu). 

44.  Prejeto: 21. 10. 2016 

Vezano na navedenih razpis imamo naslednje vprašanje: 

Ali je lahko upravičen strošek tudi energetska prenova občinskega stanovanja, ki je sicer en del 

Občinske upravne stavbe? Ali je potrebno ta del upoštevati med neupravičenimi stroški? Gre za 

hišniško stanovanje, v katerem je nastanjena oseba, ki vzdržuje in upravlja objekt. 

O: Če gre za hišniško stanovanje v javni stavbi, kjer biva oseba, ki vzdržuje in upravlja objekt, je 

strošek energetske prenove takšnega stanovanja upravičen.  

Če pa gre za stanovanje, ki se oddaja v najem za namen bivanja, je tovrstni strošek neupravičen. 

45.  Prejeto: 24. 10. 2016 

Pišem vam iz Šolskega centra X, Srednja poklicna in strokovna šola v zvezi z javnim razpisom za 

energetsko obnovo stavb v lasti države. V petek smo prejeli okrožnico iz Ministrstva za 

izobraževanje za predložitev vlog za energetsko obnovo stavb, ki so v lasti države. 

Zanima pa me sledeče: v upravljanju imamo po sklepu MIZŠ iz leta 2011 imamo kar nekaj 

stavb, ki so že stare več kot 50 let in so trenutno prazne, v njih se že kar nekaj let nič ne dogaja, 

skratka, če ne bi mi do sedaj že nekaj vlagali v njih (predvsem v obnovo streh), bi propadale.  

Vse stavbe so pod kulturno dediščino in ni bilo potrebno izdelati za njih energetsko izkaznico, 

zato tudi celovitega energetskega pregleda nismo imeli.  

Imamo pa v načrtu obnoviti predvsem fasado in zamenjavo oken na eni od teh stavb. 

Notranjosti nimamo namena še urejati, oz. nismo o tem razmišljali, saj bi morali sami 

financirati, kar bi krili iz lastnih sredstev in bi bilo trenutno prevelik finančni zalogaj. V primeru 

financiranje iz strani kohezijskega sklada, pa bi se mogoče odločili tudi za obnovo notranjosti. 

Sedaj me pa zanima sledeče. V navodilih št. 4 Pogoji in merila za izbor operacij so navedeni trije 

pogoji za pristop k celoviti energetski prenovi stavb, in sicer 1. Izkazovanje možnosti za 

financiranje z energetskim pogodbeništvom (možnosti JZP) - tukaj zaenkrat ne vidim, da bi 
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imeli zasebno partnerstvo. 

Ne vem pa kaj točno pomeni druga alineja dodeljevanje možnosti samo tistim stavbam, ki 

izkazujejo določen nivo dovedene energije? Kaj točno pomeni določen nivo dovedene energije? 

Ter tretja alineja, dodeljevanje podpore samo tistim delom operacije, ki prispevajo k učinkoviti 

rabi in/ ali uporabi obnovljivih virov energije. Ali to pomeni, da bi se v primeru obnove morali 

odločiti tudi za obnovljive vire energije - biomasa, sončni kolektorji itd... 

To sprašujem namreč zato, da vidimo, katera dokazila bi bilo potrebno predložiti, če bi se 

odločili za predložitev vlog.  

Ali je potrebno izpolnjevanje vseh treh pogojev (torej tudi prvega, JZP)? 

Ker je rok izjemno kratek (na MIZŠ moramo poslati vlogo do 10.11.), v bistvu pa za nobeno od 

teh stavb nimamo še izdelane investicijske dokumentacije ali projektne dokumentacije.  

Ali se mora tudi v primeru samo predložitve investicijske dokumentacije še v vsakem primeru 

izvesti Energetski pregled in izdelava EI? Namreč kot piše, prijavitelj mora izkazati, da je za 

stavbo, ki je predmet operacije izdelan predlog celovite energetske prenove potrebno dokazilo 

Razširjen energetski pregled. 

O: Pogoji za ugotavljanje upravičenosti so skupaj s svojimi vsebinami in zahtevanimi dokazili 

prikazani v »Navodilih za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja (MZI)«, glej Tabelo 1: Pogoji za prijavo. 

46.  Prejeto: 25. 10. 2016 

Za operacijo sem prejela v pregled prve zahtevke za izplačilo (gre preknjižbe že plačanih 

računov za storitve, ki so bile opravljene v obdobju upravičenosti, vendar pred izdajo odločitve 

o podpori s strani OU). Med njimi je tudi Izdelava prvih vpisov v kataster stavb in izdelava 

internih etažnih načrtov za objekte. 

Sedaj sem v dilemi, ali to storitev lahko priznamo med upravičene stroške operacije. Prosim za 

mnenje. 

O: Izdelava etažnih načrtov za objekte in vpis v kataster stavb nista upravičen strošek pri celoviti 

energetski prenovi stavb. 

47.  Prejeto: 25. 10. 2016 

Prosila bi vas za pomoč pri razlagi Priročnika upravičenih stroškov. 

Kot veste, imamo na vsakem projektu manjši del sredstev namenjen informiranju in 

obveščanju o projektu. Ta sredstva smo nameravali porabiti za: 

- postavitev obvestilnih tabel, kot so določene z navodili SVRK,  

- brošure ob zaključku projektov, ki bi vsebovale kratko informacijo o projektih, 

- tiskarske storitve - nakup tiskovin oz. izdelkov s potiskom - logotipom Kohezijskega sklada, 

- nakup in potisk promocijskih izdelkov z logotipom Kohezijskega sklada. 
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V zvezi s tem se mi glede na Priročnik zastavlja več vprašanj: 

- glede obvestilnih tabel (gradbiščne in stalne plošče) - menim, da jih Priročnik ne pokriva, 

čeprav so pri določeni višini operacij obvezne - ali razmišljate v smeri dopolnitve Priročnika na 

tem mestu; 

- glede tiskovin: pripravili smo osnutek naročila, ki vsebuje potiskane mape, koledarje, 

rokovnike, žig... na vseh je predviden odtis logotipa Kohezijskega sklada...Ali je potrebno na 

posamezne izdelke obvezno dodati tudi naziv posameznega projekta, da se zagotovi vezanost 

na konkretni projekt, saj Priročnik pravi, da se morajo tiskovine nanašati na energetsko 

prenovo stavbe? Ker je naročilo, kot smo ga zasnovali, pripravljeno za dva pilotna projekta, bi 

bilo potrebno za vsak projekt uporabiti druge navedbe, kar pa ob majhnih količinah zadevo 

znatno podraži, vsaj kolikor smo do sedaj poizvedovali pri različnih tiskarjih... Prosim za vaše 

mnenje glede tega. V ponudbenem obrazcu smo ločili del za posamezen projekt, ki smo ga tudi 

količinsko različno ovrednotili (glede na razpoložljiva sredstva po posameznem projektu), a se 

sprašujemo, če mora biti "vezanost na projekt" res razvidna tudi iz posameznega izdelka (gre 

namreč za iste izdelke z enako tehnično specifikacijo); 

- glede promocijskih izdelkov: smiseln nabor promocijskih izdelkov smo naredili na podlagi 

seznama SVRK (njihov okvirni sporazum za to področje), a se sprašujemo, kam v Priročniku to 

umestiti. Tudi tu smo pripravili osnutek naročila, ki bi ga vezali na "stroške organizacije in 

izvedbe seminarjev, konferenc. 

O: 

1. V Priročniku upravičenih stroškov je v poglavju Vrste gradbenih del, Pripravljalna in zaključna 

dela (poglavje 5.1.2) v sklopu ureditve in organizacije gradbišča že navedena postavka za 

dobavo in postavitev gradbiščne table ter potrebnih tabel (stalna plošča ali pano) skladno z 

navodili KS. 

2. V skladu z navodili OU na področju komuniciranja vsebin EKP morajo tiskana gradiva in ostala 

dokumentacija vsebovati vse zahtevane elemente označevanja t..j. ustrezen logotip ter po 

lastni presoji obrazložitev vloge EU. Ni posebej navedeno, na katero operacijo (projekt) se 

navezuje. Vsi upravičeni stroški v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov predstavljajo 

vrednost investicije zgolj in samo za določeno operacijo (projekt). Tako velja tudi za stroške 

informiranja in komuniciranja. Glede na to, da so zahtevani elementi za informiranje in 

obveščanje enaki za oba pilotna projekta, predlagam v smislu pocenitve (kot navajate) 

skupno naročilo, ki se porazdeli sorazmerno glede na vrednost investicije za oba projekta, ali 

pa izvedete dve naročili z enako vsebino. 

3. Stroški organizacije in izvedbe seminarjev, konferenc ter komunikacijska in informacijska 

gradiva so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika (Stroški informiranja in komuniciranja), in 

sicer lahko znašajo največ 1% celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV). 

48.  Prejeto: 25. 10. 2016 

Prosim za čimprejšnji odgovor na sledeče vprašanje: 

V obrazcu št. 4: Izjava prijavitelja, ki je del vloge na povabilo "Energetska prenova stavb širšega 

javnega sektorja v lasti države", prijavitelj poda tudi izjavo: 

- da je operacija pripravljena v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo o državnih 
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pomočeh. 

Ali zadostuje, da prijavitelj z označitvijo polja to potrdi, ali je potrebno priložiti kakršnakoli 

dokazila oz. mnenja? 

O: Izjava v Obrazcu št. 4, »da je operacija pripravljena v skladu z veljavno evropsko in nacionalno 

zakonodajo o državnih pomočeh«, ne zahteva dodatne dokumentacije oziroma dokazil. Če ta 

navedba za operacijo velja, mora prijavitelj označiti omenjeno polje z X, svojo izjavo pa s 

podpisom in žigom potrdi odgovorna oseba prijavitelja.  

Dokazila oziroma mnenje pristojnega organa pridobiva prijavitelj v nadaljevanju postopka, in 

sicer: Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in 

vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 pa v 

točkah 3.67 in 3.71, ki se nanašata na Vlogo posredniškega organa za odločitev o podpori za 

izbrani projekt, zahtevajo jasno izjavo o skladnosti projekta s pravili državne pomoči (gre za del 

izpolnjene Vloge, ki je pogoj za odločitev organa upravljanja o podpori projekta). 

49.  Prejeto: 25. 10. 2016 

Prosim vas za odgovor vezano na razpis: Energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb 

širšega javnega sektorja v lasti države 

Ena od prilog k vlogi je PZI projektna dokumentacija – za primer JN. Ali je potrebno oddati 

celotno dokumentacijo v tiskani obliki? V enem od naših primerov bo tega ogromno. Ali morda 

zadošča PZI dokumentacija na CD-ju? 

O: Če se bo operacija izvajala po JN, bo vloga formalno popolna samo v primeru oddane 

dokumentacije PZI v tiskani obliki. 

50.  Prejeto: 26. 10. 2016 

V zvezi z javnim razpisom JOB_2016 vas vljudno naprošamo za pojasnilo določbe "Šteje se, da 

se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje 

javno-zasebnega partnerstva." Zanima nas ali gre pri tej določbi za vrednost celotne operacije, 

ali zgolj za vrednost operacije brez stroškov izdelave investicijske in projektne dokumentacije 

ter stroškov ostalih storitev. Pravno gledano se namreč oddaja le-teh načeloma vedno vodi po 

postopku javnega naročanja. Hvala za pojasnilo že v naprej. 

O: V okviru določbe »Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez 

DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva.« se upošteva vrednost operacije brez 

stroškov storitev zunanjih izvajalcev (ID in projektna dokumentacija, nadzor ter ostale storitve), 

brez stroškov informiranja in komuniciranja ter brez stroškov plač (glej opredelitve stroškov v 

poglavjih 3.1, 3.3. in 3.4 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb 

javnega sektorja). 

 

  



29/ 32 

 

OBJAVA: 14. 11. 2016 – 9. krog 

51.  Prejeto: 8. 11. 2016 

Imam vprašanje glede zahtev za energetsko sanacijo stavb kulturne dediščine po ZVKD: 

Za te objekte veljajo odpustki, kar se tiče PURESa; če ni mogoče sanirati fasade, se to ne izvede, 

kot je zapisano v razpisu. 

Ali za te objekte veljajo odpustki tud za delež OVE? 

O: ZGO-1 v 5. odstavku 9. člena dopušča odstopanje gradnje od predpisanih bistvenih zahtev, 

med katerimi je tudi zahteva po varčevanju z energijo in ohranjanjem toplote, kamor sodijo tudi 

zahteve PURES 2010: »V objektih, varovanih na podlagi predpisov s področja varstva kulturne 

dediščine, lahko projektirane ali izvedene rešitve odstopajo od predpisanih bistvenih zahtev, 

vendar samo pod pogojem, da z odstopanjem ni ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje 

ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje." 

Pogoji za pristop k celoviti energetski prenovi stavb, ki veljajo za vse osebe javnega sektorja, 

izhajajo iz dokumentov Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 in Dolgoročne strategije za spodbujanje 

naložb energetske prenove stavb. Zato mora prijavitelj tudi izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so 

predmet operacije, izdelan predlog celovite energetske prenove v sklopu razširjenega 

energetskega pregleda.  

Kot navaja Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavbe (MZI, maj 

2015) z izrazom "celovita energetska prenova" označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite 

rabe energije na ovoju stavbe (npr. dodatna toplotna zaščita, menjava stavbnega pohištva) in na 

stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na 

način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za 

energetsko prenovo. Celovita prenova praviloma vključuje prenovo toplotnega ovoja stavbe, da 

bi tako dosegli dobre energijske lastnosti stavbe. Glavna prednost celovitega pristopa je možnost 

medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. 

Stavb, ki imajo prepoznavne stavbne elemente oziroma so zavarovane kot kulturna dediščina, 

običajno ni mogoče celovito energetsko prenoviti na način, ki ne bi negativno vplival na varovane 

vrednote. Zato s tem izrazom označujemo posebnost celovite energetske prenove, iz katerega so 

izključeni vsi tisti ukrepi, ki bi stavbi nesprejemljivo spremenili značaj ali videz. 

Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi 

meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na podlagi Meril za izbor operacij v 

okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020, 

razdeljena na tri sklope (A. prispevek k energetski učinkovitosti, B. delež sofinanciranja 

upravičenih stroškov s strani upravičenca, C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene 

ozaveščenosti) in dodatek za stavbe kulturne dediščine. Tako se bodo pri stavbah kulturne 

dediščine pri izračunu kazalnika tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in 

kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z 

ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. 
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fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden. 

52.  Prejeto: 9. 11. 2016 

Ob pregledu obrazca št. 5 (Kontrolnik za popolnost vloge) bi vas vljudno prosili za informacijo 

dveh točkah: 

Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov 

Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov 

Kaj bi naj načrt predstavljal oz. kakšna je oblika zgoraj zahtevanih načrtov? 

Prav tako bi vas prosili za odgovor, v kolikor pri oddaji vloge na povabilo »Energetska prenova 

stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države«, v Obrazcu št. 5: Kontrolnik za popolnost 

vloge, bi imeli pod določeno točko označeno z NE ali navedeno pomeni, da boste vlogo zavrnili 

ali nas boste pozvali k dopolnitvi vloge. 

O: Predmetna dokumenta morata biti pripravljena ob upoštevanju veljavnih standardov in 

protokolov, ki urejajo navedeni področji (npr. IPMVP, ISO 50001 ali drugi enakovredni protokoli 

in standardi). 

V skladu s Povabilom k oddaji »Vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske 

prenove stavb…« je vloga formalno popolna, če je med drugim sestavljena iz Kontrolnika za 

popolnost vloge (obrazec št. 5), v katerega se vpišejo zahtevani podatki. Zahtevana dokazila so 

navedena v tabeli 1: Pogoji za prijavo Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri 

ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 

53.  Prejeto: 13. 11. 2016 

Ne vem, če sem pravilno razbral, da je najnižji znesek investicije 500.000 EUR in 60% 

sofinanciranja? Mi imamo predračunov za manj kot 100.000. 

O: Najnižji znesek operacije je natančno definiran v tabeli 1: Pogoji za prijavo, višina 

sofinanciranja pa v poglavju 5 Sofinanciranje operacij Navodil za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 
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OBJAVA: 16. 11. 2016 – 10. krog 

54.  Prejeto: 11. 11. 2016 

Vljudno vas prosimo za pojasnilo glede izpolnitve obrazca št. 3 v primeru prijave prenove 

kotlovnice, ki je locirana v stavbi, ki ni vključena v operacijo (v dislocirani stavbi je zgolj 

kotlovnica – energetski objekt; kotlovnica ogreva 5 stavb, ki so vključene v operacijo). Ali lahko 

za to stavbo izpolnimo zgolj tabelo Stavba in v poglavju 2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je 

vključena v operacijo, z energijo zgolj informacije o obstoječih kotlih, ter v celoti poglavje 3.7.1. 

Vgradnja kotla na biomaso? Ali je kako drugače potrebno izpolniti obrazec št. 3, glede na zgoraj 

naveden primer. 

O: Operacija obravnava sklop 5 objektov, ki so priključeni na kotlovnico, ki je samostojni objekt. 

in se ne bo prenavljala. Zato za vseh 5 stavb izpolnite obrazec št. 3, kjer v točki 2 (podatki o oskrbi 

stavbe) izberete ustrezen način ogrevanja (Stavba ima lastno kotlovnico, iz katere se s toploto 

oskrbujejo tudi druge stavbe). Za kotlovnico kot stavbo ni potrebno izpolniti obrazca št.3. 

55.  Prejeto: 11. 11. 2016 

Imam eno vprašanje vezano na stavbe, ki so obravnavane pod posebnimi pogoji ZVKD. 

V tem primeru se naredi fiktivna toplotna zaščita zunanjih sten (ker npr. ZVKD ne dovoli 

posegov na pročelju stavbe). Kakšen je kriterij v tem primeru? Kako prikazati posege, ki potem 

ne bodo dovoljeni? 

O: V razširjenem energetskem pregledu je treba pri stavbah kulturne dediščine za namen 

točkovanja pri izboru operacije, poleg dejanskih učinkov, ločeno prikazati učinke izvedbe prenove 

z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. 

fasada). Naveden izračun se v investicijski dokumentaciji ne obravnava. 

Pri izračunu kazalnika tAa (A. Prispevek k energetski učinkovitosti, a. Razmerje med letnim 

prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe) se bodo pri stavbah kulturne 

dediščine upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne 

dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da bodo ukrepi 

izvedeni. 

Tako se pri elementih stavbnega ovoja, na katerih ukrepi energetske prenove zaradi varovanja 

kulturne dediščine niso oziroma so zgolj delno izvedljivi, privzamejo največje dovoljene vrednosti 

toplotne prehodnosti skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. To velja 

samo v primeru, ko toplotna prehodnost varovanega elementa v sklopu predvidene energetske 

prenove presega predpisane mejne vrednosti. 

56.  Prejeto: 15. 11. 2016 

Zanima me naslednje: 

1.) v kakšni obliki morajo biti priložena dokazila vlogi (ki so zahtevana v poglavju 6.1. oziroma v 

Tabeli 1 razpisa): so lahko fotokopije, morajo biti te overjene, parafirane, barvne, ČB? Bodo 

morale biti zvezane skupaj z vlogo ali zvezane posebej kot priloga? 
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2.) Med dokazili je naveden Sporazum o vodenju in načrt o financiranju (le v primeru, če je več 

upravljavcev)? Kaj pa, če je lastnik stavbe občina in v njej le 1 upravljavec? 

3.) V tabeli "2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je vključena v operacijo, z energijo" med zadnja tri 

leta predvidoma še ne spada leto 2016, ampak so najmanj zadnja tri leta 2013, 2014 in 2015? 

4.) V obrazcu 3 (Osnovni podatki o stavbi) so v tabeli 3 (STANJE STAVBE PO energetsko 

učinkoviti prenovi) zapisane površine oken in toplotna prehodnost oken (vrat, poda ...) po 

različnih tipih. Naj ta tabela vključuje tudi obstoječe tipe oken (ki v okviru operacije niso 

zamenjana)? Bo pri tem, če vpišemo tu tudi obstoječa okna, izkrivljen podatek o specifični 

investiciji v okna (EUR/m2)? 

Se različni tipi izkazujejo le z različno toplotno prevodnostjo (ali slučajno svoj tip okna 

predstavljajo tudi npr. okna z različnimi dimenzijami)? Prosimo za navodila o tem, kako naj 

določimo tipe. 

O:  

1. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije ter kopije celotne vloge v 

elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Način predložitve vloge in pripadajočih 

dokumentov je podan v razpisni dokumentaciji (poglavje 7) in v navodilih obrazcev. 

2. Če je stavba v celoti v lasti občine, vlagatelju ni treba predložiti Sporazuma o sofinanciranju 

operacije. Predložiti pa mora Izpis iz zemljiške knjige, s katerim izkaže, da je stavba v celoti v 

njegovi lasti. 

Če je v stavbi en upravljavec, vlagatelju ni treba predložiti Sporazuma o vodenju in načrta o 

financiranju. 

3. Vnesite podatke o rabi energije oziroma porabi energentov za zadnja tri zaključena koledarska 

leta. 

4. Vnesite tudi obstoječa okna in pripišite opombo, da gre za obstoječa okna, ki niso bila 

zamenjana. Tipi oken naj bodo med seboj ločeni glede na različne vrednosti toplotne 

prehodnosti. 

57.  Prejeto: 15. 11. 2016 

V primeru konzorcija občin: 

mora Izjavo vlagatelja, da se bo v okviru operacije izvajala celovita energetska prenova, kot je 

predlagana v REP ter Izjavo vlagatelja, da se bodo v okviru operacije ob energetski prenovi v 

skladu z načeli dobrega gospodarja izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja 

stavbe, prijavi priložiti vsaka občina posebej, ali le občina vlagateljica za vse skupaj? 

O: Izjavo poda vlagatelj na Obrazcu 4. 

 


