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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. 

5.  Prejeto: 6. 4. 2017 

V okviru javnega razpisa JOB_2017 prosimo za odgovore na vprašanje:  
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 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. 
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OBJAVA: 20. 4. 2017 – 2. krog JOB_2017 

8.  Prejeto: 11. 4. 2017 

Občina se namerava prijaviti na JR za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 

občin v letu 2017 in 2018. V pogojih razpisa navajate, da mora vlagatelj izkazati, da ima 

operacija zaključeno finančno konstrukcijo z veljavnim odlokom o sprejetju proračuna in NRP. 

Finančna konstrukcija v NRP je nižja oz. ni usklajena z DIP oz. investicijskim programom.  

Sprašujemo, ali zadostuje izjava predstojnika, da bo občina uskladila proračun in NRP 

naknadno oziroma najkasneje do predložitve prvega zahtevka.  

O: Vlagatelj mora izkazati, da ima operacija zaključeno finančno konstrukcijo oziroma, ob 

upoštevanju virov po tem javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne 

operacije (po tekočih cenah). NRP mora biti pripravljen skladno z veljavno zakonodajo.  

V primeru, da finančna konstrukcija v NRP ni usklajena s končnim dokumentom investicijske 

dokumentacije, je za prijavo na razpis dovolj prvotna uvrstitev v NRP ter izjava župana, da bosta 

sprememba NRP in spremljajoči rebalans proračuna izvedena do izstavitve prvega zahtevka za 

izplačilo. 

9.  Prejeto: 12. 4. 2017 

V obrazcu 3_osnovni podatki o stavbi je zahtevano, da se v skladu z Navodili za delo 

posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 

(poglavje 6.1) navedite podatke za zadnja tri zaporedna leta.  

 

Ker je bil REP narejen v letu 2015, imamo na voljo samo podatke o rabi energije za obdobje 

2012-2014. Ali je potrebno v obrazce navesti porabo za zadnja tri zaključena leta (2014, 2015, 

2016) od leta prijave na razpis, ali za zadnja tri zaključena leta (2012, 2013, 2014) od izdelave 

REP-a, ki so tudi opredeljena v poročilu. 

REP je skladen z vsemi zahtevami v poglavju 6.1 Navodili za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 

O: Če je REP izveden v skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja (poglavje 6.1), se upošteva, da je vnos podatkov o 

rabi energije iz REP v obrazec št. 3 ustrezen. 

10.  Prejeto: 18.4.2017 

Ker bo v okviru predhodnega postopka pripravljen investicijski elaborat, v katerem bo 

ugotovljeno, ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za 

izvedbo projekta in sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva, prav tako bo pripravljen 

test javno-zasebnega partnerstva, nas zanima, ali je nujno izvesti tudi poziv promotorjem. 

Predhodni postopek se namreč lahko začne na lastno pobudo ali na podlagi vloge o 

zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerja. Kadar javni partner začne predhodni 

postopek na lastno pobudo, je mogoče ZJZP razumeti tudi na način, da predhodni poziv 

promotorjem ni potreben, če javni partner že sam ugotovi, da obstaja interes za zasebno 

vlaganje v javne projekte. Ker gre za projekte, ki so v Sloveniji že v teku in pri katerih se je že 
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izkazalo, da obstaja javni interes, bi bilo vsakokratno preverjanje v nasprotju z načelom 

ekonomičnosti. 

 O: Postopek mora biti izveden ob celovitem in doslednem upoštevanju določb ZJZP, kar 

vključuje tudi vse določbe 31. do 35. člena ZJZP. Glede na navedeno lahko javni partner začne 

postopek na lastno pobudo (t.j. objavi poziv promotorjem) ali na podlagi prejete vloge o 

zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Zakon ne predvideva opcije, ko bi 

javni partner brez prejete vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva 

(podane samoiniciativno ali na podlagi poziva promotorjem) sam ugotovil zasebni interes za 

vlaganje v javne projekte. Glede na navedeno je nujno, da:  

 javni partner izvede poziv promotorjem ALI 

 javni partner prejme (samoiniciativno podano) vlogo o zainteresiranosti za izvedbo 

javno-zasebnega partnerstva. 

11.  Prejeto: 20. 4. 2017 

Vezano na javni razpis JOB_2017 nas zanima ali je občina upravičenec če je 100% lastnik 

stavbe, katere posamezne dele stavbe daje v najem društvom v javnem interesu, zavodom 

(katerih ustanovitelj je država) in eni pravni osebi, ki ni proračunski uporabnik? 

O: Pogoj za ugotavljanje upravičenosti je izkazovanje lastništva. Vlagatelj mora izkazati z izpisom 

iz zemljiške knjige, da je/ so 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. Ob 

tem mora vlagatelj sočasno zagotoviti tudi izpolnjevanje ostalih zahtev iz razpisne 

dokumentacije, kot so zahteva, da »operacija ne sme predstavljati državne pomoči«, itd., ki 

lahko v določenih dejanskih stanjih vezanih na vsebino vprašanja niso izpolnjene. 
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OBJAVA: 26. 4. 2017 – 3. krog JOB_2017 

12.  Prejeto: 20. 4. 2017 

Je možno kandidirati za sredstva na javnem razpisu za energetsko sanacijo stavb, če sta 

objekta iz različnih sektorjev (občinskega sektorja in širšega javnega sektorja, npr. dom 

upokojencev in osnovna šola)? 

O: Da, možna je skupna vloga občinskega in širšega javnega sektorja. 

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem 

podpisa pogodbe o sofinanciranju. 

V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti občine ali osebe širšega 

javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, 

katerih ustanovitelj je država, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno 

stavbo/e. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi 

medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je 

občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca 

izvedbe investicije. 

V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti osebe širšega javnega 

sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, katerih 

ustanovitelj je država ter osebe zasebnega prave, je operacija lahko predmet sofinanciranja zgolj 

v primeru, da oseba zasebnega prava zagotovi celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se 

nanaša na njen (so)lastniški delež. Predmetni del ni predmet sofinanciranja, zaradi česar oseba 

zasebnega prava ni upravičenec v skladu s tem razpisom. V tem primeru morajo (so)lastniki 

stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način 

sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov 

imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije. 
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OBJAVA: 19. 5. 2017 – 4. krog JOB_2017 

13.  Prejeto: 10. 5. 2017 

Ker smo v času izvajanja konkurenčnega dialoga z zasebnim partnerjem, nas zanima, kdaj se 
šteje da se operacija izvaja po JZP (to nam je jasno, da mora vsaj 50 % vrednosti celotne 
operacije brez DDV predstavljati razmerje JZP), natančneje nas zanima: 
 
Ali se to razmerje nanaša na celotno vrednost operacije brez DDV? 
Ali se to razmerje nanaša le na vrednost operacije, ki se nanaša na JZP (brez ostalih stroškov 
kot npr. investicijska in projektna dokumentacija, informiranje in obveščanje javnosti, stroški 
nadzora ipd.)? 
 
Glede na samo definicijo »50 % celotne vrednosti operacije brez DDV« si razlagamo, da morajo 
biti vanjo vključeni vsi stroški operacije, saj razmerje JZP zajema le GOI dela (energetsko 
sanacijo). 
Pri pregledovanju vprašanj in odgovorov na prejšnjem razpisu JOB_2016 pa smo tudi naleteli 
na dva malo različna odgovora s strani MZI (kopirano spodaj). 
 
Prosimo za pojasnilo, kaj naj v pripravi celotne dokumentacije upoštevamo? 
 
Kopirano iz »Vprašanja in odgovori na javni razpis JOB_2016« 
Prejeto: 19.10.2016 
Vprašanje: 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? 
Odgovor MZI: 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. 
 
Prejeto: 26.10.2016 
Vprašanje: 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. 
Odgovor MZI: 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). 
 

O:  
V zvezi z zastavljenim vprašanjem ponovno pojasnjujemo, da se v okviru določbe »Šteje se, da 
se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije (upravičeni + neupravičeni stroški) 
brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva.« upošteva vrednost operacije brez 
stroškov storitev zunanjih izvajalcev (ID in projektna dokumentacija, nadzor ter ostale storitve), 
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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). Pri tem poudarjamo, da 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. Prav tako pa navedena razmejitev ne vpliva na kakršno koli razmejitev 
vložkov, tveganj ali drugih elementov v okviru konkretnega razmerja javno-zasebnega 
partnerstva, ki mora biti izvedena ob doslednem upoštevanju pravil ZJZP in druge relevantne 
zakonodaje. 
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OBJAVA: 25. 5. 2017 – 5. krog JOB_2017 

14.  Prejeto: 19. 5. 2017 

V občini bi želeli izvesti celovito energetsko prenovo starejše stavbe iz leta 1929, ki je v zelo 
slabem stanju in potrebuje kompletno obnovo nosilne konstrukcije in inštalacij. Zanima nas 
naslednje: 

1. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno imeti za stavbo IDP in PZI, ter PGD v 
kolikor je potrebno. Za stavbo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in skladno s 
Pravilnikom o projektni dokumentaciji se izvajajo projekti IDZ, PGD in PZI. Ali zadostuje da je 
izdelana dokumentacija IDZ, PGD in PZI, torej da IDP nadomesti IDZ projekt? 

2. Popis je potrebno izdelati tako, da bo razdeljen na upravičene in neupravičene stroške. 
Predvideva se delitev posameznih popisov po vrsti posameznih ukrepov. Tovrstna delitev je 
primerna ob izvedbi sanacije inštalacij (op. dograditev ali zamenjava v cilju energetske 
sanacije). V našem primeru sicer gre za energetsko sanacijo objekta kot celote vendar so 
strojne inštalacije v celoti nove, ker so obstoječe ali zastarele ali enostavno neprimerne za 
novopredviden namen objekta. Zato se nam zdi edino smotrno izvesti delitev popisov po 
posameznih inštalacijah (op. ogrevanje in hlajenje, prezračevanje, vodovod, plin, splošno, …). 
Vsak posamezni sklop pa bo sestavljen iz upravičenih in neupravičenih stroškov. Ali je taka 
delitev ustrezna? 

O: 
1. Da, IDZ lahko nadomesti IDP. 
2. V sklopu vloge naj bo izdelan finančno ovrednoten projektantski popis del z izkazano 

delitvijo na upravičene in neupravičene stroške za vsako posamezno postavko GOI del v 
skladu s »Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja«. 

15.  Prejeto: 22. 5. 2017 

Na vas se obračam z vprašanjem ključa delitve stroškov tehničnega ukrepa (in upravičenost, 
ki izhaja iz tega) v oskrbo s toplo sanitarno vodo (TSV), ki je ukrep učinkovite rabe energije. 
Ukrep obsega instalacijo novega grelnika in hranilnika TSV, s pripadajočimi instalacijami in 
opremo. Vprašanje se poraja, ker je kotlovnica dislocirana in iz nje izhajata dve oskrbovalni 
poti (šola in telovadnica). Ukrep, ki se bo izvedel, zadeva tako šolo kot telovadnico, je pa šola 
70 % porabnik TSV, telovadnica 30 %. Predmet operacije, ki jo bomo prijavili na razpis 
JOB_2017, pa je zgolj telovadnica. 

Vprašanje: lahko v tem primeru prijavimo kot upravičen strošek celotno rekonstrukcijo 
sistema oskrbe s TSV ali je dovoljen le ključ delitve 70/30? 

O: 
Ker je predvidena sanacija generatorja toplote in pripadajoče opreme, namenjene za oskrbo s 
toplo vodo dveh stavb (ena je predmet operacije in druga ni), upoštevajte pri pripravi vloge 
naslednje usmeritve: 

 V skupni višini operacije upoštevajte celotne stroške za sanacijo kotlovnice. 

 Upravičeni stroški sanacije tehničnega ukrepa morajo biti določeni skladno s »Priročnikom 
upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja«, pri čemer naj 
bo upoštevana delitev teh stroškov samo na stavbo, ki je predmet prijave. Ta delitev naj bo 
izvedena glede na delež nazivne moči generatorja toplote za pripravo tople vode, ki se 
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nanaša na obravnavano stavbo, vključujoč vse razvode, črpalke, ventile itn., ki so potrebni 
za nemoteno delovanje sistema za pripravo tople vode stavbe, ki je predmet prijave. 

 Tisti del stroškov sanacije generatorja toplote za pripravo tople vode, ki glede na privzeto 
delitev pripadajo stavbi, ki ni predmet prijave, predstavljajo neupravičene stroške. 

16.  Prejeto: 23. 5. 2017 

V okviru energetske sanacije stavb je zasebni partner predlagal vgradnjo sončne energije za 
ogrevanje TSV – vendar ne solarnega sistema za pripravo TSV, ampak ogrevanje TSV v 
zalogovniku preko fotovoltaičnih panelov. 

Ugodna lega stavbe in zadostne površine stavbe za postavitev večjega števila fotovoltaičnih 
panelov napeljuje na maksimalno izkoriščanje razpoložljivih površin – proizvodnja električne 
energije po sistemu Net Metering. 

Vprašanji: 

1. Ali je lahko predmet sofinanciranje postavitev fotovoltaičnih panelov za ogrevanje TSV? 

2. Ali je lahko predmet sofinanciranja maksimalna izraba površin, za postavitev fotovoltaičnih 
panelov? 

O: 
V skladu s »Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja« predstavljena investicija ni predmet upravičenih stroškov. 
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OBJAVA: 1. 6. 2017 – 6. krog JOB_2017 

17.  Prejeto: 26. 5. 2017 

Vezano na prijavo investicijskega projekta na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (JOB_2017), se na vas obračam s prošnjo po 
obrazložitvi spodaj navedenih vprašanj, in sicer: 

1.) Z energetsko sanacijo posameznih objektov smo kandidirali že na Javnem razpisu JOB_2016, 
kjer pa smo bili neuspešni (prejeli sklep, da se vloga zavrže), saj nismo izpeljali postopka objave 
javnega poziva promotorjem, kljub temu, da smo imeli izdelano oceno možnosti javno-
zasebnega partnerstva, ki pa ni pokazala finančnega interesa vključitve zasebnega partnerja. 
Glavni razlog za to je načrtovana izvedba investicijskih ukrepov z dolgo vračilno dobo. Na podlagi 
tega smo se odločili, da bomo ponovno izdelali vlogo ter se prijavili na objavljen Javni razpis 
JOB_2017. Glede na to, da se vrednosti projekta (investicijski / gradbeni del) nič ne spremenijo, 
smo se odločili, da javno naročilo obdržimo (objava - november 2016, pravnomočnost - 
december 2016), pri tem pa smo v  mesecu maju 2017 objavili potrebni javni poziv promotorjem, 
na podlagi katerega bomo izdelali novo oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva na podlagi 
zadnjih verodostojnih podatkih (sprememba terminskega plana itd.). Moje vprašanje se nanaša 
predvsem na terminski plan izvedbe vseh potrebnih aktivnosti. Ali vidite kakšno težavo glede na 
to, da bo predmetna ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva izdelana kot zadnja, glede na 
rezultate objavljenega javnega poziva? 

2.) Ali svetujete, da se v tem primeru naredi ponovna izdelava "novega" dokumenta ocene 
možnosti javno-zasebnega partnerstva ali se izdela zgolj novelacija oz. dopolnitev / popravek 
predhodno izdelane ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva? 

O: 
Postopek mora biti zveden v skladu z veljavno zakonodajo. 

18.  Prejeto: 26. 5. 2017 

PURES 2010 v 7. členu predpisuje mejno maksimalno vrednost QNH za javne stavbe: QNH / Ve 

≤ 0,29 (45 + 60 f0 - 4,4 TL) (kWh/(m3a)), ki je v primerjavi s pogojem za nestanovanjske stavbe 

vsebuje za 10 % strožje pogoje. Gre to razumeti, da tudi posamezni konstrukcijski sklopi javnih 

stavb dosegajo 10 % strožje pogoje pri toplotni prehodnosti (Umax) kot jih predpisuje TSG-004? 

O: 
Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti konstrukcijskih sklopov, ki se bodo v sklopu 
predvidene celovite en. prenove prenavljali, ni strožje od mejnih vrednosti iz tabele 1 točke 3.1.1 
tehnične smernice za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije. 

19.  Prejeto: 30. 5. 2017 

Objekt, ki je predmet obravnave oz. operacije je v lasti dveh lastnikov. Pretežni del je v občinski 
lasti, manjši del (kletni prostori) pa v zasebni lasti, ter ni v uporabi (raba energije ni znana oz. je 
ni). Ali je dopustno, da se izdela REP (vključno z elaboratom GF) zgolj za večinski del stavbe, ki je 
v občinski lasti, ter se prijavi samo ta del objekta, pri čemer bi za posege v prostore zasebnika 
(izolacija proti neogrevanemu prostoru) pridobili soglasje le-tega. 
 
O: 
Celotna vloga, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili, morajo obravnavati celotno stavbo. 
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OBJAVA: 30. 6. 2017 – 7. krog JOB_2017 

20. Prejeto: 12. 6. 2017 

Kot razumemo razpis JOB_2017 je minimalna vrednost operacije vsaj 500.000 EUR brez DDV? 

O:  

Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije v primeru JZP nad 750.000,00 € brez DDV in v 

primeru JN nad 500.000,00 € brez DDV. 

 

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 vlagateljeve 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. 

 

Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja 

javno-naročniško razmerje. 

 

21. Prejeto: 15. 6. 2017 

Izvedli smo javno naročilo za izbor izvajalca. Ko je postala odločitev o oddaji naročila 

pravnomočna, smo z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo. Ker nam izvajalec do danes še ni 

dostavil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, smo prišli do ugotovitve, da 

je izvajalec insolventen. Zanima nas kako naj postopamo v nadaljevanju, da izvajalec ne dostavi 

zahtevane garancije? V primeru, da pride do prekinitve pogodbe, moramo v ponoven postopek 

javnega naročila za izbor novega izvajalca, in to ima za posledico, da lahko z novim izvajalcem 

sklenemo pogodbo ter pričnemo z deli šele čez dva meseca. Pogodbeni rok znaša 4 mesece, torej 

bomo z deli v tem primeru (ob ugodnem vremenu) lahko zaključili šele konec leta 2017. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v 

okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, 

prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega 

cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 

4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe 

obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem 

sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

O:  

Če izvajalec ne dostavi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. je izvajalec 

insolventen, je treba ponoviti postopek javnega naročila za izbor novega izvajalca. 

 

Vse postopkovne aktivnosti vezane na izbor izvajalca morajo biti izvedene skladno z veljavno javno-

naročniško zakonodajo, ki jasno opredeljuje ravnanje naročnika v opisanem primeru.  

  

 

22. Prejeto: 16. 6. 2017 
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Javni partner je v projektno dokumentacijo do sedaj vložil cca 60.000 EUR (v prejšnjih letih in 

letos-PIZ+ostalo), kar glede na vrednost investicije znaša cca 5%. Po shemi lahko dobi 

sofinanciranja 40%, ostalo (60%) naj bi zagotovil zasebni partner… 

Vprašanje je: ali teh njegovih 5% že vloženih stroškov štejemo med možnih 40% javnih sredstev 

(sofinanciranja) – in lahko pričakuje le še 35% subvencijo? 

Drugo  vprašanje je: ali lahko vseeno pričakuje 40% subvencijo upravičenih stroškov, pa bo 

zasebni partner prispeval 5% manj (55%)? 

Tretje vprašanje pa je: ali lahko te že nastale stroške predlagamo zasebnemu partnerju v 

povrnitev (kot del finančne konstrukcije investicije, oz. strošek, ki ga mora sofinancirati, če dobi 

JN)? 

O:  

Odgovor na 1. vprašanje: Če strošek izdelave projektne dokumentacije v vrednosti 60.000 EUR brez 

DDV predstavlja 5% upravičenih stroškov operacije, bo sofinancirano 40% tega zneska. Preostali 

upravičeni stroški bodo sofinancirani v enaki višini 40%, ob predpostavki da je izračunana finančna 

vrzel večja ali enaka 40%. 

 
Odgovor na 2. vprašanje: Znesek sofinanciranja se določi od vrednosti upravičenih stroškov in 
znaša max 40% (več ne, manj pa lahko, če je izračunana finančna vrzel manjša od 40%). Koliko 
prispeva zasebnik v tem kontekstu ni relevantno. 
 
Odgovor na 3. vprašanje: Prosimo za dodatno obrazložitev vprašanja. 
 

23. Prejeto: 19. 6. 2017 

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

2017 in 2018 (JOB-2017) vas vljudno naprošamo za podajo odgovora na sledeče. 

Projekt, ki bi bil predmet prijave, bi bil izveden v obliki javno-zasebnega partnerstva. Projekt je 

sestavljen iz energetske sanacije objekta 1, statične sanacije in obnove objekta 2 in dozidave 

objekta 3 ter ustrezne opreme z virom toplote v slednjem. Vsi trije objekti tvorijo smiselno 

zaključeno celoto in se nahajajo na enoviti lokaciji. 

Skladno z navedenim bi, glede na izkazan interes zasebnih partnerjev in glede na presojo 

izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva, predmetno javno-zasebno partnerstvo v okviru 

projekta členili na dva dela pri čemer: 

a) v zvezi z objektom 1 bi se predmet javno-zasebnega partnerstva (izvedba energetske sanacije) 

izvedel na način, da bi zasebni partner izvedel dela, javni partner pa bi jih na podlagi vmesnih 

situacij sproti plačeval. Navedeno predstavlja vložek javnega partnerja v okviru tega projekta 

javno-zasebnega partnerstva. 

b) zasebni partner bi v zvezi z objektoma 2 in 3 v izvedbo prevzel vsa dela ter nadaljnje 

upravljanje teh objektov, kar predstavlja vložek zasebnega partnerja in nadalje način njegovega 

poplačila v dobi, za katero je sklenjeno javno-zasebno partnerstvo. 



15/ 17 

 

Skladno z navedenim vas naprošamo k podaji mnenja, ali bi predvidena oblika javno-zasebnega 

partnerstva bila skladna z zahtevami razpisa JOB_2017 ter ali bi (ob izkazovanju izpolnjevanja 

pogojev in ostalih zahtev razpisa) bil javni partner upravičen do sofinanciranja dela tega projekta 

iz sredstev predmetnega razpisa. Javni partner bi takšno obliko izvedbe javno-zasebnega 

partnerstva izbral iz razloga, ker je negospodarno in neučinkovito, da bi na istem gradbišču hkrati 

dela izvajala dva različna gospodarska subjekta, pri čemer bi enemu oddal javno naročilo (objekt 

1), z drugim pa sklenil javno-zasebno partnerstvo (objekta 2 in 3). Posledično se v okviru enega 

projekta javno-zasebnega partnerstva vključita dva aspekta in sicer javni partner sprotno plačuje 

izvedbo del na objektu 1, kar prestavlja njegov vložek, zasebni partner pa prevzame dela in 

upravljanje z objektoma 2 in 3. 

O:  

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

vloga pa mora za priznanje upravičenosti izkazovati izpolnjevanje pogojev razpisa. 

Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/ so predmet operacije, pred prenovo ne izpolnjujejo 

minimalnih zahtev energetske učinkovitosti (PURES). 

Za pridobitev sredstev za sofinanciranje energetske prenove stavb pa je treba za izbrane scenarije 

celovitih energetskih prenov po posameznih stavbah zadostiti predpisanim energijskim kazalnikom 

iz razpisa. 

Iz vloge mora biti razvidno, kakšen del operacije predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva 

in javno-naročniško razmerje. 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 vlagateljeve 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. 

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. 
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OBJAVA: 6. 7. 2017 – 8. krog JOB_2017 

Prejeto: 6. 7. 2017 

Pripravljam projektno dokumentacijo strojnih inštalacij za izvedbo (faza PZI), v kateri moram 
ločiti popis materiala in del na upravičene in neupravičene stroške skladno z Priročnik 
upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
 
Pri pripravi popisov bi potrebovala vašo pomoč glede nekaterih konkretnih postavk ali po 
klasifikaciji iz priročnika spadajo men upravičene stroške oziroma neupravičene. 
 
Opis energetske sanacije strojnih inštalacij in pripadajoča vprašanja: 
 
Centralno ogrevanje 
Trenutno je ogrevano pritličje in del nadstropja, vendar izvedba cevnih razvodov ni v skladu z 
zahtevami ZKDS, kateri zahteva v celoti podometno vodene razvode centralnega ogrevanja. Z 
tega vidika bi bilo obstoječe razvode v celoti zamenjati, ohranilo pa bi se obstoječe radiatorje, 
ki bi se jih ustrezno adaptiralo z novimi termostatskimi ventili z hidravličnim uravnoteženjem 
in termostatskimi glavami. 
Predvideti je potrebno tudi dograditev sistema radiatorskega ogrevanja v delu 1. nadstropja 
in kompletnega 2. nadstropja, da bodo doseženi parametru ugodja potrebnega za obratovanje 
stavbe po prenovi. 
Uredilo bi tudi se možnost sektorske regulacije prostorske temperature z prostorskimi 
termostati po celotnem objektu. 
Generator toplote je indirektna toplotna postaja (toplovod), katere uporaba je predpisana z 
lokalnim odlokom o oskrbi z toplotno energijo za stavbe javnega sektorja. Na tem področju je 
občina izdelala Lokalni energetski koncept LEK. 
 
Vprašanja C.O.: 
Ali med upravičene stroške spada: 
- rekonstrukcija obstoječih neprimerno izvedenih razvodov centralnega ogrevanja ki so 
izvedeni v nasprotju z ZVKDS in so večinoma neizolirani 
- novopredvideni razvodi radiatorskega ogrevanja za del 1. Nadstropja in kompletno 2. 
Nadstropje (predizolirani zvijavi razvodi večplastnih cevi od razdelilcev do radiatorjev, cevni 
razvodi iz nelegiranega jekla + izolacija od toplotne postaje do razdelilcev) 
- novopredvideni radiatorji v delu 1. nadstropja in 2. nadstropju 
- toplotna postaja napajana z vročevodom iz centralne kotlovnice na zemeljski plin (izdelan 
Lokalni energetski koncept Občine) 
- distribucijska postaja (obtočne črpalke, razdelilci/zbrialci, regulacijski ventilil, ...) ali se jo 
lahko upošteva po posameznih postavkah priročnika 
- deponiranje odpadnega materiala obstoječih inštalacij centralnega ogrevanja 
 
Vodovodna inštalacija: 
Uredilo bi se nove sanitarije v 1. in 2. nadstropju. 
 
Vprašanja vodovod: 
Ali med upravičene stroške spada: 
- zamenjava pocinkanih cevnih razvodov z predizoliranimi večplastnimi cevmi vodovodne 
inštalacije 
 
Prezračevanje: 
Sanitarije se prezračujejo naravno, vendar so okna večinoma stalno odprta tudi v zimskem 
času. V sanitarijah bi se zato uredilo odvod slabega zraka z lokalnimi odvodnimi ventilatorji , 
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katerih obratovanje bi bilo vezano na stikalo luči z nastavljivo zakasnitvijo, da bi se zmanjšale 
izgube zaradi naravnega prezračevanja v zimskem času. 
Depo kemijskega laboratorija je potrebno skladno z Pravilnikom o prezračevanju in 
klimatizaciji stavb konstantno prezračevati z odvodom slabega zraka (vonj kemikalij) iz 
prostora. Žal rekuperacije ni možno izvesti, saj se podstrešni del ohranja kot referenčno 
podstrešje z možnostjo prezentacije obiskovalcem muzeja. Odvod slabega zraka iz depoja 
kemiijskega laboratorija bi se uredilo z lokalnim odvodnim ventilatorjem z časovno 
reguliranim obratovanjem s pomočjo timerja. Tako bi se izognili nekontroliranim izgubam, ki 
se pojavljajo zaradi konstantno odprtih oken. 
 
Ali med upravičene stroške spada: 
- lokalni odvodni ventilatorji vezani na stikalo luči z nastavljivo zakasnitvijo in s tem povezani 
kanalski razvodi 
- kanalski odvodni ventilator z časovno nastavljivim obratovanjem (timer) in s tem povezani 

kanalski razvodi 

 
O:   
Centralno ogrevanje: 

Zamenjava obstoječih in dobava ter vgradnja novih cevnih razvodov in dobava ter vgradnja 

novih radiatorjev ni upravičen strošek.  

Izvedba nove toplotne postaje, napajane z vročevodom iz centralne kotlovnice na zemeljski plin, 

ni upravičen strošek.  

Optimizacija toplotne postaje in/ali distribucijske postaje in hidravlično uravnoteženje sistema 

za raznos toplote (glej »Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb 

javnega sektorja«, in sicer postavke v poglavju 7.1.1  ) je upravičen strošek. 

Deponiranje odpadnega materiala obstoječih inštalacij centralnega ogrevanja je upravičen 

strošek. 

 

Vodovod: 

Izvedba vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na energetsko prenovo, 

predstavljajo neupravičen strošek. Izjemoma je upravičen strošek le izvedba vodovodnih 

inštalacij, če se te inštalacije izvedejo za potrebe vgradnje toplotne črpalke in ne za druge 

namene, ki ne predstavljajo energetske prenove stavb oziroma se ne nanašajo nanje. 

 

Prezračevanje: 

Opisana dela s postavkami, kot so navedena v vprašanju, predstavljajo upravičen strošek. 

 


