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OBJAVA: 1. 3. 2018 – 1. krog JOB_2018 

1.  Prejeto: 19. 2. 2018 

Ali tudi za predmetni razpis JOB_2018 velja odgovor, ki ste ga podali na lanskoletnem 
razpisu JOB_2017 glede usklajenosti NRP in investicijske dokumentacije: 
 
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. 

O: Za predmetni razpis JOB_2018 velja isti odgovor, kot je bil podan na razpisu JOB_2017. 
 
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. 
 

2.  Prejeto: 19. 2. 2018 

V pogojih za ugotavljanje upravičenosti je navedeno, da mora vlagatelj izkazati, da je za 

stavbo, ki je predmet operacije, izdelana energetska izkaznica v kolikor je po 336. členu 

EZ-1 zahtevana. V opombi je navedeno sledeče: Zahteva o predložitvi energetske izkaznice 

se nanaša na stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, imajo celotno uporabno 

tlorisno površino nad 250 m2 in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne 

klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede 

standardne klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi oznakami: 12201 Stavbe javne 

uprave, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za 

zdravstvo in 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo. Stavbe kulturne dediščine pri tem niso 

izjema.  

Glede na 334. člen EZ-1 in pojasnilo MZI objavljeno na spletni strani MZI, energetska 

izkaznica ni zahtevana  za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne 

dediščine. 

Ali je potrebno k vlogi na JOB_2018 priložiti energetsko izkaznico tudi za stavbe, ki so 
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varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine. 

O: Energetska izkaznica mora biti predložena v vlogi tudi za stavbo/-e kulturne dediščine, v 

kolikor je po 336. členu EZ-1 za to/te stavbo/-e zahtevana obveznost namestitve energetske 

izkaznice na vidno mesto. 

 

3.  Prejeto: 28. 2. 2018 

Za projekt energetske prenove stavb v lasti občine preko JZP smo v letih 2016 in 2017 izdelali 
in plačali naslednje storitve: 
1. Izdelava DIIP, PIZ in IP ter REP dokumentov za energetsko prenovo X objektov v lasti 
občine. Storitve so bile sofinancirane preko EBRD, Elena mehanizma s sodelovanjem 
konzorcija treh občin. 
2. Pravno svetovanje pri izvajanju projekta JZP za energetsko pogodbeništvo… (izvajalec 
Pravno svetovanje … s.p.). 
  
Vprašanja: 
1. Ali je potrebno neupravičene stroške preteklih let (Elena) prikazovati v finančnih tabelah 
vloge in posledično temu obravnavati v zadnji verziji investicijske dokumentacije (novelacija 
IP)?  
2. Če DA - Preko Elene smo obdelali X objektov, v vlogi na JOB-2018 prijavljamo Y objektov 
izmed teh X-ih. Kako izračunati stroške za 8 objektov (sorazmerno na št. objektov…)? 
2. Ali je storitev pod točko 2. zgoraj upravičen strošek in kaj potem to pomeni iz vidika 

vprašanja 1.? 

 

O: 
1. Da. 

2. Če delitev stroška po stavbah iz naročila ni razvidna, določite stroške sorazmerno glede na 
neto tlorisno površino. 

3. Storitev pravnega svetovanja pri izvajanju projekta JZP spada po »Priročniku upravičenih 
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja« v kategorijo »ostale storitve 
svetovalnega inženiringa«. Tovrsten strošek je v celoti upravičen, če skupni stroški vseh 
storitev svetovalnega inženiringa, ki so upravičeni za samo izvedbo GOI del (gradnja in nakup 
opreme), ne presegajo 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV). 

 

4.  Prejeto: 1. 3. 2018 

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

stavb javnega sektorja, februar 2018, poglavje 6.2 je zapisano naslednje: »sklep o potrditvi 

investicijske dokumentacije mora vsebovati vse podatke na ravni posamezne funkcionalne 

enote, ki so potrebni za njeno uvrstitev v NRP; vsaka izmed funkcionalnih enot se ločeno 

uvrsti v NRP«. 

  

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije št. X z dne Y, ki vam ga prilagamo, je bil sprejet 

v predloženi obliki pred objavo JR. Vsebina Novelacije investicijskega programa je 

pripravljena v skladu s sprejetimi navodili naslovnega organa tako, da vsebuje vse podatke 
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na ravni posamezne funkcionalne enote, ki so potrebni za njeno uvrstitev v NRP; vsaka 

izmed funkcionalnih enot se ločeno uvrsti v NRP. Obenem je v Proračunu Občine X za leto 

2018 vsaka funkcionalna enota uvščena ločeno v svoj NRP (prilagamo izsek proračuna). 

 

Prosimo vas za povratno informacijo, če z navedenimi dokumenti zadostimo vaši zahtevi? 

 

O: 

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati vse podatke na ravni posamezne 

funkcionalne enote, ki so potrebni za njeno uvrstitev v NRP. 

5.  Prejeto: 1. 3. 2018 

Z naborom X stavb se prijavljamo na razpis  JOB – 2018. Nove zahteve razpisa so, da se 

pripravi finančna analiza vključno z izračunom finančne vrzeli za vsako stavbo posebej. 

 

Naš nabor stavb je sestavljen iz X-1 stavb, ki imajo finančno vrzel nižjo od 40%, in ene stavbe 

kjer je finančna vrzel občutno višja. 

 

Na nivoju operacije (zajemamo X) je finančna vrzel višja od 40 %. 

 

Zanima me ali se bodo sredstva dodeljevala za celotno operacijo (se pravi, da dobimo 40 % 

od upravičenih stroškov celotne operacije) ali boste gledali finančno vrzel za vsako stavbo 

posebej, in temu ustrezno dodelili nižje sofinanciranje? 

 

O: 

Finančna vrzel se določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v 

vrednosti investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna 

diskontna stopnja. 

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. 
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OBJAVA: 7. 3. 2018 – 2. krog JOB_2018 

6.  Prejeto: 2. 3. 2018 

1. Občina namerava v sklopu celovite energetske sanacije, poleg ostalih predvidenih ukrepov 

izvesti tudi rekonstrukcijo stavbe (dozidava). Želja je, da energetsko sanacijo izvedemo čimprej 

(skupaj z drugimi občinami) zato nas zanima katera možnost je ustreznejša: 

 

a.) da razdelimo projekt na dva dela (del, ki se nanaša na rekonstrukcijo in del ki se nanaša na 

energetsko sanacijio), ter v prijavo vključimo samo del, ki se nanaša na energetsko sanacijo 

b.) v projekt razdelimo na upravičene (energetska sanacija) in neupravičene (nadzidava) 

stroške. V tem primeru nas zanima ali je možno, da se prijavimo na razpis še pred pridobitvijo 

gradbenega dovoljenja, ki ga potrebujemo le za nadzidavo stavbe, torej za del investicije, ki ne 

predstavlja upravičenega stroška 

2. Glede na to, da po novem (v primeru JN) ni več potrebno izvesti javnega naročila pred 

oddajo vloge, nas zanima ali je težava v primeru, da projektantska ocena presega 500.000 € v 

nadaljevanju pa pri izvedbi JN dobimo nižjo ponudbo (gre namreč zato, da je višina operacije iz 

PZI ravno cca 500.000 €). 

 

O: 

1. Če izvedba ukrepov energetske prenove ni pogojena oziroma neločljivo povezana z izvedbo 

drugih del, ki niso predmet sofinanciranja, je določitev obsega operacije (z ali brez drugih del) v 

domeni vlagatelja. Ob predložitvi vloge je potrebno izkazati izpolnjevanje pogojev iz razpisne 

dokumentacije na ravni izbranega obsega operacije.  

2. Vlagatelj mora izkazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev v javnem razpisu na podlagi dokazil, 

predloženih v vlogi. Po izboru in dodelitvi sredstev pa mora vlagatelj izkazati ravnanje v skladu z 

vsakokratno veljavnimi predpisi s področja oddaje javnih naročil in drugimi relevantnimi predpisi. 
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OBJAVA: 3. 4. 2018 – 3. krog JOB_2018 

7.  Prejeto: 5. 3. 2018 

Po naši oceni bi  bil upravičen strošek, saj gre za del strojnih inštalacij, ki bi bile na novo 

narejene na sušilnikih perila. 

Torej: 

Ali je upravičen strošek oziroma naložba  zamenjava električnih grelcev na sušilnih strojih 

perila za toplovodne grelce perila? 

Poraba elektrike se v tem primeru zelo zmanjša, poraba energenta (lesnih sekancev) pa ni 

toliko višja za gretje toplovodnih grelcev - izmenjevalcev, na objektu je že vgrajen sistem 

ogrevanja na lesno biomaso. 

O: Ukrep, kot ga navajate, ne predstavlja upravičenega stroška. 

8.  Prejeto: 13. 3. 2018 

Po aktualnem razpisu JOB_2018 je pogoj za prijavo vrednost operacije nad 500.000 brez DDV. 
Ker po tem razpisu pogoj ni več pravnomočno izbran izvajalec, je osnova za vrednotenje 
investicije projektantska ocena na podlagi PZI. Kako je v primeru, da je vrednost projektantske 
ocene nad 500.000 brez DDV, po izboru izvajalca oziroma izvedbi operacije pa se izkaže, da je 
vrednost operacije padla pod to vrednost. Je vlagatelj še upravičen do sofinanciranja ali se 
zahtevek za sofinanciranje zavrne, prav tako tudi vloga?  

O: Vlagatelj mora izkazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev v javnem razpisu na podlagi dokazil, 

predloženih v vlogi. Po izboru in dodelitvi sredstev pa mora vlagatelj izkazati ravnanje v skladu z 

vsakokratno veljavnimi predpisi s področja oddaje javnih naročil in drugimi relevantnimi predpisi. 

9.  Prejeto: 19. 3. 2018 

V občini X nameravajo pripraviti paket investicij s ciljem JZP za energetsko sanacijo 
naslednjih  objektov: 

1. stare osnovne šole, ki je v lasti Občine X (40%) in Ministrstva za šolstvo (60%).  
2. Objekt gimnazije Y – 100% last Ministrstva za šolstvo 
3. Objekt telovadnice ob šoli – 100% last Občine X 
4. Objekt mladinskega centra X – 100% last Občine X 

Gre za projekt, ki je lahko zanimiv za ESCO v tem obsegu, imamo pa dva javna naročnika, ki sta 
oba upravičena do sofinanciranja energetske sanacije, vendar sta odprta dva ločena razpisa 
MZI – eden za občine, drugi za ožji javni sektor. 

Naše vprašanje je, ali je možna kombinacija prijave, kjer bi oba subjekta lahko uveljavljala 
sofinanciranje za energetsko prenovo teh objektov in na kakšen način pripraviti prijavo? 

O: Združevanje stavb, ki so v (so)lasti občine/občin in/ali Republike Slovenije in/ali osebe/oseb 
širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, je z vidika 
sofinanciranja operacije bolj smiselno v okviru javnega razpisa JOB_2018. 

 Javni razpis JOB_2018:  
»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/občin 
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in/ali Republike Slovenije in/ali osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih 

ustanovitelj je Republika Slovenija, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani 

na celotno stavbo/-e. 

V primeru (so)lastništva morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o 

sofinanciranju in o vodenju operacije, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij med 

(so)lastniki, način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani 

preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe 

investicije (opomba: V primeru da je stavba v solastništvu Republike Slovenije, se 

sporazum sklene s pristojno osebo ožjega ali širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj 

je Republika Slovenija). 
 

 Povabili ŠJS_2018 in OJS_2018: 

Občina pri obeh povabilih ni upravičenec do sofinanciranja in mora zagotoviti celoto 

sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša na njen (so)lastniški delež. 

10.  Prejeto: 19. 3. 2018 

Vezano na JAVNI RAZPIS za sofinanciranje energetske sanacije prenove stavb v lasti občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 (JOB 2018) vas vljudno naprošamo za podajo pojasnila v zvezi s 
sledečim.  

Skladno z vsebino razpisa (konkretno točka 6.1. POGOJI) je pogoj v zvezi z minimalno višino 
operacije 500.000 EUR brez DDV, kadar gre za izvedbo operacije po javnem naročanju. Šteje se, 
da se operacija izvaja po javnem naročanju, če več kot 50% vrednosti operacije brez DDV 
predstavlja javno-naročniško razmerje. Upravičeni stroški posamezne operacije so stroški 
storitev zunanjih izvajalcev, stroški gradnje in nakupa opreme, stroški informiranja in 
komuniciranja ter stroški plač, neupravičeni stroški pa DDV, nepredvidena in dodatna dela, 
davek na promet z nepremičninami, nakup rabljene opreme ter notarski in odvetniški stroški.  

V konkretnem primeru, torej pri operaciji, s katero se namerava občina prijaviti v okviru vloge, 
ki jo bo oddala za pridobitev sredstev, več kot 50% vrednosti operacije brez DDV predstavlja 
javno-naročniško razmerje, konkretno pogodba z izvajalcem gradnje. V okviru oddaje javnega 
naročila izvajalcu gradnje pa bi občina želela, poleg oddaje del, ki se štejejo kot upravičen 
strošek skladno s pogoji JAVNEGA RAZPISA, oddati tudi druga dela, ki do sofinanciranja niso 
upravičena in bi jih seveda občina krila iz lastnih stroškovnih virov. Skupna ocenjena vrednost 
vseh del in posledičnih stroškov (torej tako upravičenih, kot tudi neupravičenih) presega 
500.000,00 EUR brez DDV, zgolj vrednost stroškov, ki bi jih bilo skladno z določbami javnega 
razpisa mogoče šteti kot upravičene, pa menimo, da vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV ne bo 
presegla.  

Ob upoštevanju navedenega vas tako vljudno naprošamo za podajo pojasnila, ali se v okviru 
pogoja minimalne vrednosti operacije (500.000,00 EUR brez DDV) upošteva: 

 kumulativna vrednost vseh stroškov operacije, torej tako upravičenih kot tudi 
neupravičenih stroškov ali 

 kumulativna vrednost vseh upravičenih stroškov posamezne operacije. 

Po pregledu podanih odgovorov k razpisu JOB 2016 sicer ugotavljamo, da se je takrat v okviru 
pogoja glede minimalne višine operacije upoštevalo tako upravičene kot tudi neupravičene 
stroške, ker pa bi se želeli prepričati ali je naše razumevanje pravilno tudi glede na določbe 
veljavnega razpisa vljudno naprošamo za podajo pojasnila oziroma odgovora na zgoraj 
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zastavljeno vprašanje. 

O: V vrednosti višine operacije brez DDV se upoštevajo tako upravičeni kot tudi neupravičeni 

stroški brez DDV. 

11.  Prejeto: 27. 3. 2018 

V zvezi z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 
občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), vas vljudno naprošam za podajo odgovorov na 
spodaj zastavljena vprašanja: 
 
1.) V Navodilih za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja (februar 2018) je navedeno, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50% 
vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Ali se v sklop 
"vsaj 50%" upoštevajo izključno investicijskih ukrepi ali se upoštevajo tudi ostali stroški 
zunanjih izvajalcev? Na to temo je že bilo izpostavljeno vprašanje za JOB_2016 (vprašanje št. 
50), kjer je bil sledeči odgovor: 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. Ali navedeno velja tudi za JOB_2018? 
 
2.) Ali je za uspešno prijavo projekta po modelu JZP nujno potrebno izkazovati minimalno 7% 
stopnjo donosnosti za zasebnika, ali lahko ta znaša med 5-7% (še vedno pozitivna NSV). V 
zgoraj navedenih Navodilih je navedeno, da je nujno potrebno pri izračunu finančnih in 
ekonomskih kazalnikov prikazati izračun stopnje donosnosti za zasebnika v višini 7% oziroma 
izračun stopnje donosnosti za zasebnika, če 7% stopnje donosnosti za zasebnika ni mogoče 
doseči. Nikjer ni namreč izrecno navedeno, da se projekt po modelu JZP ne more izpeljati, če 
stopnja donosnosti za zasebnika znaša npr. 6%. Ali je to možno ali pa mora stopnja donosnosti 
za zasebnika znašati minimalno 7%? 
 
3.) V Navodil je navedeno, da je potrebno v primeru večjega števila stavb izdelati ločen prikaz 
investicijskih stroškov in njeno ekonomsko upravičenost, edino če gre za "funkcionalno enoto" 
večih stavb, ki skupaj opravljajo isto funkcijo na ožjem območju, itd. V našem primeru je OŠ 
razdeljena na več traktov (stavb), vendar so vse povezane v celoto in opravljajo isto funkcijo. V 
kolikor razumem, v tem primeru ni potrebno izdelati ločenega prikaza investicijskih stroškov 
ter ekonomske upravičenosti za posamezno stavbo, pač pa je dovolj navedba za celotno OŠ? 
 
O:  
1.) Da. 
 

2.) Pri izračunu finančnih in ekonomskih kazalnikov (vračilna doba, stopnja donosnosti, interna 
stopnja donosa) in določitvi finančne konstrukcije operacije se lahko uporabijo različna izhodišča, 
pri čemer pa mora biti nujno prikazan tudi izračun za t.i. »referenčno varianto«, ki upošteva 
naslednje parametre: 

 stopnjo donosnosti za zasebnika: 7 % oziroma izračun stopnje donosnosti za zasebnika, 
če 7 % stopnje donosnosti za zasebnika ni mogoče doseči, 

 finančno diskontno stopnjo za zasebnika: 5 %, 

 finančno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 4 %, 
socialno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 5 %, 

 pogodbeno dobo 15 let, 

 udeležbo javnega partnerja v prihranku: 1 %. 
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Opomba: Parametri v »referenčni varianti« so postavljeni za primer primerjave operacij, kar pa ne 
pomeni, da je njihova implementacija pri izvedbi operacije zavezujoča. 
3.) Opredelitev funkcionalne enote je sledeča: »Funkcionalno enoto tvori posamezna stavba ali 
sklop več stavb, ki skupaj opravljajo isto funkcijo na ožjem območju (sklop stavb velja za stavbe, ki 
samostojno ne morejo opravljati svoje funkcije oziroma jih povezuje element, ki neločljivo 
povezuje stavbe (npr. skupna kotlovnica, ki se prenavlja).« 
 
Če vaš primer izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, lahko ta sklop stavb upoštevate kot eno 
funkcionalno enoto. 
 

12.  Prejeto: 3. 4. 2018 

Občina načrtuje menjavo stavbnega pohištva in namestitev senčil na stavbi v lasti občine. Ali 
gre v tem primeru za operacijo celovite energetske prenove? 
 
O: Pogoji, zahteve in merila za priznanje upravičenosti so podrobno opredeljeni v javnem razpisu. 
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OBJAVA: 9. 4. 2018 – 4. krog JOB_2018 

13.  Prejeto: 3. 4. 2018 

Zanima me ali je izvedba VFV sistema za pohlajevanje (posledično tudi ogrevanje) 
upravičen strošek pri energetski sanaciji javnih stavb. 
 
V priročniku se omenjajo glikolski izmenjevalci (konvektorji) in cevni razvodi. 
 
V zgornjem primeru je to freon in DX enote ki so tudi kondenzatorji (v zimskem času). 
 

O: Priročnik upravičenih stroškov ne obravnava posameznih  hladilnih sistemov, pogoj za 
upravičenost je, da naprave dosegajo minimalno vrednost učinkovitosti v skladu z veljavnimi 
predpisi ( glej tehnično smernico TSG -1-004:2010).   
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OBJAVA: 26. 4. 2018 – 5. krog JOB_2018 

14.  Prejeto: 18. 4. 2018 

Na objektu bi se za potrebe zmanjšanja energije in doseganja OVE vgradila električna 
toplotna črpalka. Ker obstoječa transformatorska postaja nima dovolj priključne moči za 
toplotno črpalko, bi bilo potrebno povečati priključno moč. Ali so stroški povečanja moči 
na obstoječi transformatorski postaji upravičen strošek? 
 

O: Da, saj gre v konkretnem primeru povečanja priključne moči transformatorske postaje za 
ukrep, katerega je treba izvesti, da bi toplotna črpalka normalno delovala (glej poglavje 7 v 
Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja). 

 


