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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 
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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 



3/ 9 
 

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. 

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 
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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. 

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 v okviru operacije. 
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 

Odločitve o izboru izvajalcev, 
ki bodo izvajali predmet 
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postopku, skladnem z 
veljavno zakonodajo s 
področja javnega naročanja, 
javno-zasebnega partnerstva 
oziroma drugega pravno 
relevantnega področja.  

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. 

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 
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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 osebe 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 
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-
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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 
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 zakonodaje 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. 
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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 osebe širšega javnega sektorja, katere 
ustanovitelj je občina. 

15.  Prejeto: 14.9.2016 

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 
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 po potrebi vključi odložni pogoj glede sklenitve pogodbe , ki 

je vezan na pridobitev  kohezijskih sredstev  po predmetnem javnem razpisu. 
4. Prosimo, preučite razpisno dokumentacijo in navodila. 
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 preko portala 
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http://www.energetika-portal.si/ 

 


