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OBJAVA: 7. 4. 2017 – 1. krog JOB_2017 

1.  Prejeto: 29. 3. 2017 

Pišem vam v zvezi prijave na razpis JOB 2017 ter izpolnjevanja obrazcev za prvo prijavo (rok 
prijave 18.4.2017). Prosil bi za pojasnilo kaj se prikaže kot vrednost rabe končne energije pri 
vgradnji toplotne črpalke in sicer pri »rabi toplote (Qn)« in »rabi električne energije (Ue)« v 
tabeli iz obrazca 3. 
V primeru vgradnje toplote črpalke in ogrevanje stavbe izključno z njo, bo po sanaciji za svoje 
delovanje stavba potrebovala le električno energijo (končna energija).  
 
Ali je: 
Qn = električna energija za delovanje toplotne črpalke  
ali  
Qn = proizvedena toplota iz toplotne črpalke (električna energija za delovanje TČ + toplota 
okolja)  
 
Ue = celotna raba električne energije – raba električne energije za delovanje toplotne črpalke 
ali 
Ue = celotna raba električne energije 
 
Prosil bi za čimprejšnji odgovor, saj bi želeli prijaviti več energetskih sanacij stavb do prijavnega 
roka 18.4.2017. 
 

O: V primeru uporabe toplotne črpalke prikažite pri:  

 Qn proizvedeno toploto iz toplotne črpalke (električna energija za delovanje TČ + toplota 
okolja) in v obrazec pripišite opombo, iz katere bosta razvidni obe vrednosti, t.j vrednost 
za rabo elektrike za delovanje TČ in vrednost za toploto okolja. 

 Ue pa celotno rabo elektrike, od katere je odšteta raba elektrike za delovanje toplotne 
črpalke, pri tem pa v obrazec pripišite opombo, da ste od celotne rabe elektrike odšteli 
rabo elektrike za delovanje toplotne črpalke. 

2.  Prejeto: 30. 3. 2017 

Pri razpisu JOB 2017 naprošamo za pojasnila glede izjav, navedenih v kontrolniku: 

 Izjava vlagatelja o sočasni izvedbi drugih smiselnih ukrepov. 

 Izjava vlagatelja, da bo izvedena celovita energetska prenova v skladu z razširjenim 

energetskim pregledom. 

 Izjava, da stavba/e, ki je/so predmet operacije, niso namenjene bivanju. 

Ali se smatra, da so zgoraj navedene izjave podane s podpisom obrazca 4 Izjava vlagatelja, ali je 

potrebno pripraviti dodatne ločene izjave.  

Če je potrebno pripraviti ločene izjave, ali se pripravi ena izjava na ravni operacije za vse stavbe 

(se pravi ena izjava o sočasni izvedbi drugih smiselnih ukrepov, ena izjava da bo izvedena 

celovita energetska prenova v skladu z razširjenim energetskim pregledom, ena izjava da 

stavbe, ki so predmet operacije, niso namenjene bivanju) ali izjave za posamezne stavbe, ki 

bodo vključene v operacijo (se pravi za vsako stavbo tri izjave). 

O: Vsa navedene izjave naj bodo med seboj ločeni in s strani odgovorne osebe podpisani ter 

žigosani dokumenti, ki so pripravljeni na ravni operacije, in sicer za vse stavbe skupaj. 
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3.  Prejeto: 3. 4. 2017 

Vezano na javni razpis JOB_2017 nas zanima kaj je mišljeno pod izjavo projektanta vezano na 

točko: 

 
Kaj naj izjava podaja, vsebuje ter v katerem primeru? 

O: Izjave projektanta se nanašajo na upravičenost stroškov, in sicer za: 

 Dobavo in polaganje strešne kritine samo v primeru dotrajanosti obstoječe kritine, t.j. 

izjava projektanta o dotrajanosti kritine. 

 Izgradnjo novega prostora za namestitev generatorjev toplote (stroški rušitve 

obstoječega in izdelava novega prostora z vsemi potrebnimi GOI deli), t.j. izjava 

projektanta o upravičenosti izgradnje v smislu energijske učinkovitosti novih 

generatorjev toplote, ki zahtevajo ustrezen prostor za namestitev. 

 Izvedbo oziroma optimizacijo ogrevalnih vej – ogrevalnih vodov v primeru prehoda na 

nizkotemperaturni režim ali optimiranje delovanja ogrevalnih vej (sever-jug), t.j. izjava 

projektanta z računsko dokazanimi energijskimi prihranki za izvedbo oziroma  

optimizacijo ogrevalnih vej – ogrevalnih vodov. 

 Dobavo in vgradnjo razdelilnika, t.j. izjava projektanta, da je v primeru spremenjene 

tehnične rešitve zaradi energetske prenove stavbe in sistemov potrebna vgradnja 

razdelilnika. 

Izjave se predložijo v primeru potrebe po dokazovanju upravičenosti stroškov. 

Opomba: Glej zadnjo veljavno različico Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja. 

4.  Prejeto: 3. 4. 2017 

Občina bo zaradi statične neustreznosti porušila star objekt in na tem mestu zgradila nov 
objekt. Star objekt je bil v neuporabi cca 10 let, tako da zaradi navedenega, prihrankov 
energije ne moremo beležiti, ampak bomo lahko beležili le prihranke energije na osnovi 
ustrezno zgrajenega objekta. 

Sprašujemo, ali se za upravičene investicije upoštevajo tudi objekti, ki so zgrajeni v celoti na 
novo, t.j. prenova objekta v celoti in ali je to ustrezno oz. opravičljivo, ter skladno s pogoji 
razpisa? 

O: Gradnja novega objekta ni upravičen strošek. 
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5.  Prejeto: 6. 4. 2017 

V okviru javnega razpisa JOB_2017 prosimo za odgovore na vprašanje:  
 1. Ali še veljajo odgovori iz prejšnjega razpisa (Job_2016), da se šteje, da je stavba v rabi 
občine, tudi če stavbo uporablja oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina? 

Kako je z ostalimi odgovori iz prejšnjega razpisa? 

 2.   Občina je(bo) zaradi celovite energetske sanacije objekta odkupila od zasebnih lastnikov 
preostale posamezne etažne dele stavbe, ki še niso bili v njeni lasti. Prejšnji lastniki so poslovni 
prostor oddajali v najem (trgovinska dejavnost), a so zaradi prodaje prostora najemno 
razmerje odpovedali. Skladno z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se 
pogodba o najemu poslovnih prostorov odpoveduje sodno, odpovedni rok je najmanj 1 leto. 
Skladno s tem zakonom najem ne preneha, če pridobi kdo drug z nakupom ali kako drugače od 
najemodajalca lastninsko pravico ali pravico uporabe na poslovni stavbi oziroma na poslovnem 
prostoru. V takem primeru stopi pridobitelj v pravice in obveznosti najemodajalca. 

Ali je mogoče šteti, da so izpolnjeni pogoji razpisa (stavba v rabi občine), če bo stavba oz. njen 
posamezni etažni del (v lasti občine) brez najemnikov (torej v rabi občine ali osebe širšega 
javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina) pred datumom črpanja sredstev podeljenih po 
tem javnem razpisu? 

O: 

1. Vlagatelj mora izkazati, da je stavba v celoti v lasti občine ali države oz. mora biti sklenjen 

sporazum o sofinanciranju z vsem drugimi lastniki stavbe. Prosimo, da nam sporočite, kako je z 

lastništvom stavbe, ki jo uporablja oseba širšega javnega sektorja? 

Glede na nekatere spremembe v letošnjem razpisu bodo tudi odgovori temu prilagojeni.  

2. Vsi pogoji, zahtevani v razpisu, morajo biti izpolnjeni že ob sami vlogi na razpis. To velja tudi za 

urejeno lastništvo in upravljavstvo (v primeru več upravljavcev). 

6.  Prejeto: 7. 4. 2017 

DIIP je predhodno izdelan na podlagi projektantskih popisov in ocen in z njim ugotavljamo 
možnosti in smisel realizacije investicije v URE ter testiramo možnost izvedbe investicije preko 
modela JZP. V njem je opredeljen tudi okvirni časovni termin izvedbe investicije. Ko je v DIIP-u 
ugotovljena smiselnost izvedbe investicije in je določen finančni okvir, hkrati pa tudi način 
izvedbe ter struktura financiranja, občina objavi javni razpis za izvajalca del.  Na podlagi 
prejete ponudbe pravnomočno izbranega izvajalca del energetske sanacije je s tem definiran 
dejanski terminski plan izvedbe investicije, ki je izhodišče za pripravo IP. Terminski plan in 
vrednost investicije nista skladna v obeh dokumentih DIIP in IP.  

Prosim za informacijo, če je ustrezno, da dokumenta v teh dveh podrobnostih nista enaka in ali 
je potrebno DIIP naknadno prilagoditi glede na spremenjena izhodišča, ki so opredeljena v IP? 

O: Razlike med DIIP in IP so pričakovane in sprejemljive, saj gre za dokumenta, ki nista izdelana 

istočasno in sta zasnovana na, vsak za svojo fazo, razpoložljivih podatkih. DIIP vsebuje opise 

tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji 

izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije, IP pa je s svojim tehnično-

tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. 
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7.  Prejeto: 7. 4. 2017 

Ali stavba, pri kateri so v sklopu operacije predvideni ukrepi, ki posegajo v manj kot 25% 
površine toplotnega ovoja stavbe, zadosti kriterijem za sofinanciranje v okviru javnega razpisa, 
če izpolnjuje zgolj zahteve mejnih vrednosti glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 
tehnične smernice za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije? 

O: Za pridobitev sredstev za sofinanciranje energetske prenove stavb v okviru tega razpisa je 

treba za izbrane scenarije celovitih energetskih prenov po posameznih stavbah zadostiti 

naslednjim zahtevam iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10): 

o Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine 
stavbe in ločilne elemente delov stavbe z različnimi režimi toplotnega ugodja, ki 
se bodo v sklopu predvidene celovite en. prenove prenavljali (glej poglavje 3.1.1 
pripadajoče tehnične smernice PURES). 

o Izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi 
površino toplotnega ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES). 

o Izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje - QNH na enoto 
kondicionirane prostornine Ve za javne stavbe (glej 7. člen PURES). 

o Izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES). 

Odstopanje od predpisane ravni učinkovite rabe energije je dopuščeno le pri stavbah, varovanih 
na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, katere običajno ni mogoče celovito 
energetsko prenoviti na način, ki ne bi negativno vplival na varovane vrednote. Zato pri tovrstnih 
stavbah z izrazom označujemo posebnost celovite energetske prenove, iz katerega so izključeni 
vsi tisti ukrepi, ki bi stavbi nesprejemljivo spremenili značaj ali videz. 

 


