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Nadomestna gradnja 

1. V katerem primeru so upravičeni stroški nadomestne gradnje?  

2. Ali zadostuje, da občina razpolaga z gradbenim dovoljenjem za rušitev objekta in gradbenim 
dovoljenjem za novogradnjo? Kot vemo termin "nadomestna gradnja" po ZGO -ju ni več aktualna. 

3. Občina namerava izvesti nadomestno gradnjo večnamenske dvorane. Objekt zajema staro dvorano, 
ki jo bodo porušili, prednji objekt ostane, v katerem je zdravstvena ambulanta in društveni prostori. 
V okviru nadomestne gradnje bi zamenjali tudi vir ogrevanja (npr. lesna biomasa) in preostali objekt 
energetsko sanirali. Sedaj so v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Predvidevam, da bo imel 
nadomestni objekt (ta bo na istem mestu, kot je obstoječi) enake gabarite. Ali smo upravičeni, da se 
prijavimo na razpis? 

4. Občina je lastnica otroškega vrtca, ki je star 35 let in dotrajan. Namesto sanacije starega vrtca se je 
občina odločila za nadomestno gradnjo vrtca v bližini starega. Ali se bo občina lahko prijavila na 
"Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti" in 
sicer za del stroškov novogradnje - nadomestne gradnje, ki se nanašajo na energetsko varčnost 
novega vrtca? 

5. Imamo pripravljen projekt PGD, ki obravnava gradnjo novih slačilnic za potrebe športnih društev in 
ostale zainteresirane civilne športne sfere s katerim smo nameravali vložiti zahtevek za izdajo 
gradbenega dovoljenja za gradnjo novega objekta slačilnic, ki bo nadomestil stare dotrajane in 
skoraj povsem uničene slačilnice na eni lokaciji. Glede na dejstvo, da rušenje starega objekta 
slačilnic v PGD-ju o katerem vam pišemo zgoraj ni obdelano, saj smo nameravali kasneje izdelati 
poseben projekt za rušenje starih slačilnic nas zanima, ali si lahko v luči razpisa, ki sta ga objavili 
gradbeno dovoljenje za rušenje pridobimo naknadno ali mora biti rušenje zajeto že v osnovnem 
projektu PGD. 

ODGOVOR: Energetski ukrepi pri nadomestnih gradnjah so upravičeni v primeru porušitve starega 
in gradnje novega objekta za isti namen. V tem primeru mora biti dosedanji objekt do zaključka 
operacije porušen. Strokovna komisija MzIP bo pri odločanju ali gre za nadomestno gradnjo ali 
novogradnjo, sledila izreku v odločbi Upravne enote. Sofinancirani bodo le tisti projekti, za katere 
bo v izreku izdanega gradbenega dovoljenja razvidno, da gre za nadomestno gradnjo skladno s 
prostorskimi akti in predpisi, ki urejajo graditev. 

 

6. Vprašanje v zvezi z določilom javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012), ki določa, da na razpis lahko prijavimo tudi 
nadomestne gradnje. Občina ima že izdelano projektno dokumentacijo za izgradnjo nove osnovne 
šole, ki jo je potrebno graditi zaradi neustreznosti obstoječih objektov. Objekt je projektiran po 
PURES. Trenutno se prostori osnovne šole nahajajo v treh ločenih stavbah, z nadomestno gradnjo 
na novi lokaciji pa se bodo vsi oddelki združili v eno stavbo. Zanima nas na kakšen način izračunamo 
prihranke energije (ali se upošteva porabo v obstoječih objektih), ker direktna primerljivost najbrž 
ni mogoča.  

ODGOVOR: Občina se lahko na razpis prijavi v primeru gradnje v skladu pravili, ki urejajo gradnjo 
objektov. Pri izdaji gradbenega dovoljenja za tak objekt, bo upravna enota presojala skladno s 
pravili, ki urejajo gradnjo stavb, zato bo strokovna komisija MzIP pri odločanju ali gre za 
nadomestno gradnjo ali novogradnjo sledila izreku v odločbi Upravne enote. V skladu s projektnim 
dokumentom OP ROPI novogradnje niso upravičene do sofinanciranja. Sofinancirani bodo le tisti 



REPUBLIKA SLOVENIJA     
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 

 

 
Langusova 4, 1000 Ljubljana T: 01 478 80 00 
 F: 01 478 81 39 
 E: gp.mzip@gov.si 

 

OP ROPI; RP: Trajnostna raba energije; PU1: Energetska sanacija javnih stavb         3 / 29 

Sofinanciranje  operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti   

projekti, za katere bo iz izdanega gradbenega dovoljenja razvidno, da gre za nadomestno gradnjo 
skladno s prostorskimi akti in predpisi, ki urejajo graditev.  

V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba energije za vsak 
objekt posebej, je potrebno izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj 
tako, da se sešteje vsa raba energije za delovanje vseh objektov in se deli s celotno ogrevano 
površino vseh objektov (specifično rabo energije za vse objekte nato še normiramo glede na 
temperaturni primanjkljaj). V tem primeru se prihranki izračunajo kot razlika med povprečno 
specifično rabo energije za vse objekte skupaj in planirano rabo energije nadomestne gradnje. 

 

7. Ali lahko izgradnjo kotlovnice na drugi parcelni številki, v kolikor za to pridobimo gradbeno 
dovoljenje, opredelimo kot nadomestno gradnjo, ker je tako s prostorskega vidika kot tehničnega 
vidika, obnova kotlovnice v obstoječem prostoru neustrezna, predvsem za postavitev zalogovnika 
za pelete ob objektu ni ustrezen? 

ODGOVOR: Občina se lahko na razpis prijavi v primeru gradnje v skladu pravili, ki urejajo gradnjo 
objektov. Pri izdaji gradbenega dovoljenja za tak objekt bo upravna enota presojala skladno s 
pravili, ki urejajo gradnjo stavb, zato bo komisija pri odločanju ali gre za nadomestno gradnjo sledila 
izreku v odločbi Upravne enote. V kolikor bo kotlovnica opredeljena kot novogradnja, ne bo 
upravičen strošek.  

 

8. Kaj je v primeru nadomestne gradnje upravičen strošek? 

ODGOVOR: V poglavjih 3.2 in 5. so navedeni ukrepi in upravičeni stroški, ki so upravičeni pri 
nadomestni gradnji.  

 

Združevanje prijav 

9. Ali minimalno vsoto 200.000 EUR lahko porabimo na več objektih (konkretno dveh-treh), ki so v 
lasti občine, ali pa se mora znesek porabiti samo na eni stavbi.  

10. Je možno kot eno operacijo prijaviti (=1 vloga) zadevo, kjer občina vključi v eno operacijo več stavb 
(obnova enega objekta ne doseže predvidene ocenjene vrednosti operacije glede na razpisne 
pogoje, zato bi obnovili 2 objekta, katerih skupna ocenjena vrednost obnove izpolnjuje razpisne 
pogoje)? 

11. Občina bi na razpis prijavila vgraditev sistema TČ Zemlja – voda v OŠ, izolacijo podstrešja ter 
zamenjavo kotla in opreme kotlovnice s sistemom TČ Zemlja – voda v podružnični OŠ ter izolacijo 
podstrešja ter zamenjavo kotla in opreme kotlovnice s sistemom TČ Zemlja – voda v drugi 
podružnični OŠ. Šole so lokacijsko ločene, vse skupaj pa spadajo pod en javni zavod. Zanima nas, ali 
lahko vse tri stavbe prijavimo kot en projekt, saj je lastništvo in upravljanje združeno pod enim 
lastnikom oz. upravljavcem? 

12. Ali lahko operacija vsebuje več projektov, na primer energetska sanacija streh na več objektih, ali 
nasprotno pomeni operacija sanacija dela ali celotne ene stavbe? 

13. Če občina prijavlja več objektov (1x OŠ in 2x vrtec), ki so ločeni objekt  vsak na svoji lokaciji, ali je 
potrebno da občina odda eno vlogo za vse tri objekte? Se vsi objekti z prihrankom obdelujejo 
ločeno ali skupno (povprečje)? 

14. Ali se lahko prijavi sanacija več osnovnih šol pod eno vlogo (gre za matične OŠ in ne podružnice)?  
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15. Ali lahko skupaj z občinsko stavbo prijavimo v skupni vlogi še objekt na drugi lokaciji (v lasti lokalne 
skupnosti, vendar se objekt nahaja 10 km vstran od občinske zgradbe), ki ga nameravamo v letu 
2013 preurediti za druge namene? 

16. Ali občinska stavba in OŠ posebej ne more biti ena operacija in mora vsak objekt za sebe imeti 
minimalno investicijo 200.000,00 evrov? 

17. V sklop matične šole sodita tudi dve podružnični šoli. Ali energetska obnova vseh treh objektov po 
razpisu sodi v eno investicijo? Ena prijava? 

18. Ali se lahko na eno vlogo prijavi Osnovna šola in vrtec, katera objekta sta fizično ločena vendar sta v 
neposredni bližini? Vrtec sicer spada pod isto dejavnost kot šola.  

19. OŠ ki zajema več podružnic in vrtcev, bomo prijavili pod eno operacijo. Eno enoto bomo komplet 
sanirali, pri eni bomo menjali samo okna, pri eni vse drugo razen fasade. Ali je to sprejemljivo v 
okviru tega razpisa? 

20. Ali se za eno operacijo šteje energetska sanacija osnovne šole, podružnice šole in vrtca, glede na to, 
da spadajo te stavbe pod eno pravno osebo - ena davčna, TRR, ravnatelj ...? So pa na različnih 
lokacijah. Sklepamo, da se šteje našteto za eno operacijo in tudi celotna vrednost (min. 200.000 €, 
max. 3,000.000 €) se obravnava skupaj. 

ODGOVOR: Kot eno operacijo lahko prijavite več stavb, vendar je namen razpisa celovita energetska 
sanacija, zato izvedba parcialnih ukrepov na več lokacijah poslabšuje oceno vloge. Ne glede na 
navedeno pa velja, da v kolikor gre za stavbe, v katerih se izvaja dejavnost z namenom 
zadovoljevanja potreb prebivalcev, kot izhaja iz Zakona o lokalni samoupravi, se lahko izpolni ena 
prijavna vloga (priloga 1.1 pa za vsako stavbo posebej). Za tako operacijo morata biti narejena 
enotni DIIP in enotna ID, ter enotni projekt uvrščen v NRP. 

 

21. Ali je možno celoviti projekt celovite rekonstrukcije šolskega objekta predvideti skozi izvedbo po 
fazah oziroma etapah pri čemer so posamezne faze zaokrožena celota kot npr: 1. etapa - 
energetska sanacija zunanje lupine glavnega dela šolskega objekta (učilnice, kabineti, kuhinja, drugi 
prostori, …);   2. etapa – rekonstrukcija celotnega ogrevalnega sistema, prezračevanja in strojnih 
instalacij;  3. etapa - ureditev zunanjih igrišč, infrastrukture šole. Ali se takšen celovit projekt lahko 
prijavi kot celota za sofinanciranje po tem razpisu in se izvaja postopoma v obdobju 2013 – 2015 
leta; oziroma ali je potrebno, za vsako posamezno fazo oziroma etapo, pripraviti posebno vlogo? 

ODGOVOR: Če sta vsaka faza ali etapa zaokrožena celota (ločeni DIIP), gre za ločene operacije in 
ločene prijave. V primeru skupnega DIIP bi bila lahko enotna operacija, če ustreza vsem pogojem 
razpisa. Pri tem pa tretja etapa verjetno ne sodi med upravičene namene oz. stroške razpisa.  

Zahtevki se lahko izstavljajo v skladu z načrtovano dinamiko financiranja operacije po posameznih 
situacijah (ki je lahko tudi celotna faza).   

 

22. Na obrazcu 1 je tabela "Število vključenih stavb na ravni operacije", zaradi katere se nam poraja 
vprašanje, kako obravnavati naš projekt. Projekt energetske sanacije osnovne šole obsega celoten 
šolski kompleks, ki je po geodetskih podatkih sestavljen iz 5 stavb. V naravi je to nedeljiva celota, saj 
so stavbe povezane s skupnimi zidovi, tako da je ovoj šole za vse stavbe enoten. Prosimo za 
pojasnilo, ali je potrebno projekt prikazati (skozi obrazec 1.1) za vsako stavbo posebej (kot je v 
uradni evidenci) ali lahko smatramo šolo kot enovito zgradbo, glede na fizično povezanost 
celotnega šolskega kompleksa.  
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ODGOVOR: V vašem primeru lahko prenovo osnovne šole, ki je sestavljena iz 5 stavb obravnavamo 
kot eno operacijo, zato je za prijavo na razpis dovolj ene vloga. Na koncu Obrazca št. 1: Prijavni 
obrazec je potrebno le vpisati vse stavbe, ki so vključene na ravni operacije (priloga 1.1 se izpolni za 
vsako stavbo posebej). 

 

23. Je možno kot eno operacijo prijaviti (=1 vloga) zadevo, ko gre za konzorcij občin z več stavbami (npr. 
2 občini, ki bi skupaj prijavile 4 različne objekte (prva občina 2 objekta, druga 2 objekta), katerih 
obnove bi vrednostno skupaj odgovarjale finančnim kriterijem iz razpisa (ena občina s svojimi 
objekti ne doseže predvidene ocenjene vrednosti operacije glede na razpisne pogoje, zato bi se 
združili 2 občini)? 

24. V našem primeru je stavba v lasti dveh lokalnih skupnosti – občin: Ali lahko poda prijavo ena občina 
s pooblastilom tudi druge občine? 

25. Objekt, ki bi bil predmet sanacije je v lasti 3 občin. Kdo je v tem primeru prijavitelj? Kako se 
vključujejo oziroma sodelujejo ostale občine (partnerji)?  

26. Želijo se prijavit manjše občine, ki imajo pa premajhne vrednosti za energetsko sanacijo (ne 
dosegajo vednost 200.000 €). Ali je možno, da se prijavijo dve občini za eno operacijo za isto 
dejavnost (obe stavbi sta doma krajanov)?  

ODGOVOR: Občine sklenejo konzorcijsko pogodbo, kjer imenujejo vodilno občino ter opredelijo 
druge pomembne parametre (deleži občin, način pokrivanja DDV in ostalih neupravičenih stroškov). 
Vlogo na JR odda vodilna občina, ki priloži tudi konzorcijsko pogodbo. Status upravičenca ima le 
vodilna občina, ki pripravlja tudi zahtevke in poročila in je odgovorna za izvedbo. Za tako operacijo 
morata biti narejena enotni DIIP in enotna ID ter enotni projekt uvrščen v NRP.. 

 

27. Ali lahko prijavimo samo del objekta za energetsko sanacijo, ki predstavlja nekako zaokroženo 
celoto? 

ODGOVOR: Razpis izrecno ne prepoveduje sanacije le dela stavbe. Razmejitev je na strani 
prijavitelja. V kolikor razmejitev ni jasno določena, operacija ni upravičena do sofinanciranja po tem 
razpisu. 

 

28. Imamo podružnično OŠ ki pa spada pod drugo šolo (druga občina), stroški so seveda naši, prav tako 
vzdrževanje,... 

ODGOVOR: OŠ skupaj s podružnico se lahko prijavi kot ena operacija, prav tako lahko kot eno 
operacijo prijavite samo podružnico neke OŠ. Če podružnica spada k OŠ, ki ni v lasti vaše občine 
ampak druge, je prijavitelj druga občina. 

 

Tržna dejavnost 

29. Občina namerava sanirati osnovno šolo, ki jo sestavljajo štirje objekti, ki so bili zgrajeni v različnih 
obdobjih in so med seboj povezani s hodniki. Na enem objektu (velika telovadnica) se nahaja 
sončna elektrarna, za katero se streha oddaja v najem. Na drugem objektu v je pritličju manjša 
telovadnica, v prvem nadstropju pa se nahaja stanovanje v katerem prebiva hišnik šole. Zanima nas 
glede na pogoje razpisa, da se na razpis ne smejo prijaviti objekti v katerih se izvaja gospodarska 
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dejavnost in/ali so namenjeni bivanju ali lahko na razpis prijavijo samo druga dva objekta oziroma 
ali obstaja možnost, da se prijavijo vsi štirje objekti. 

30. Ali je možno prijaviti tudi sanacijo športnega objekta, v katerem je  bazen, fitnes, kegljišče in manjši 
gostinski lokal (bar). Vprašanje postavljamo zlasti zaradi dikcije iz razpisa, kjer govorite o 
neupravičenosti prijave za objekte, kjer se izvajajo tržne dejavnosti oz. so namenjene bivanju. 

31. Občina ima v lasti zimski bazen. Upravljanje nad njim in nad lokalom, ki je v objektu, ima občinski 
javni zavod. Ali v tem primeru občina izpolnjuje formalne pogoje glede namembnosti in se lahko 
prijavo na razpis? 

32. V kompleksu je 8 med seboj povezanih objektov trije upravitelji in sicer Osnovna šola, Vrtec in 
Zavod, ki upravlja športno dvorano oziroma jo daje v popoldanskem času v najem. Zavod  opravlja 
dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Zanima nas ali je dejansko 
športna dvorana zaradi oddajanja v najem sploh upravičena do prijave? 

33. V stavbi se opravlja tržna dejavnost (v majhnem delu), pri drugi stavbi pa del stavbe predstavljajo 
stanovanja - kakšna je najboljša razdelitev, smiselno se nam zdi npr. glede na etažno lastnino. Ali 
moramo napisati celotno vrednost, ali je vrednost operacije potem samo del, ki je od občine? 

34. Pri eni občini Imajo naslednjo situacijo: iz stavbe so izselili vrtec, v tej stavbi pa bo druga dejavnost, 
in sicer bo šlo za dejavnost, ki ne bo tržna in ki ne bo namenjena bivanju. Ali je takšna operacija 
upravičena? 

35. Načrtujemo nadomestno gradnjo javnega objekta, kjer bo manjši del cca. 5% objekta namenjen 
tržni dejavnosti.  Za predmetni objekt imamo izdelan PGD projekt, se pravi tako za javni kot za del 
namenjen tržni dejavnosti. Zanima nas ali lahko prijavimo objekt kot celoto, kjer bomo jasno 
razmejili stroške tržnega in javnega dela ali pa je potrebno prijaviti samo del objekta namenjen javni 
uporabi? 

ODGOVOR: Stavbe, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost niso upravičene do nepovratnih 
sredstev po tem razpisu, vendar v kolikor se v objektu ali delu objekta izvaja dejavnost z namenom 
zadovoljevanja potreb prebivalcev občine (v objektu se izvajajo naloge občine v skladu z Zakonom o 
lokalni samoupravi), je objekt upravičen do prijave na javni razpis.  

Ker med naloge občine sodi tudi 
· ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvalitetno življenje njenih prebivalcev; 
· pospeševanje vzgojno-izobraževalne, informacijsko dokumentacijske, društvene in druge 

dejavnosti na svojem območju, 
· pospeševanje razvoja športa in rekreacije, 
· pospeševanje kulturno umetniške dejavnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih 

programov, zagotavljanje splošno izobraževalne knjižnične dejavnosti, primarnega 
zdravstva,... 

je objekt upravičen do prijave na javni razpis tudi takrat, ko občina objekt ali del objekta oddaja v 
najem. 

 

36. Ali je oddajanje objekta, ki je v lasti občine, npr. Davčni upravi ali UE in zato dobi sredstva, tržna 
dejavnost?  Kaj pa v primeru, če oddaja občina brezplačno objekt v najem?  Kako razmejiti objekt? 

ODGOVOR: Stavba ali del stavbe, ki je v lasti občine in jo občina potrebuje za lastne potrebe ali za 
izvajanje negospodarske javne službe, je upravičena do nepovratnih sredstev po tem razpisu.  
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37. Situacija je sledeča - imamo objekt, ki je 50 % v lasti občine, 50 % pa v lasti gasilskega društva. Glede 
na to, da gasilsko društvo financira tudi občina, se lahko obravnava delež gasilskega društva tudi kot 
last lokalne skupnosti? Gre pa za obnovo fasade in zamenjavo kotla. V primeru, da se ne upošteva 
gasilsko društvo kot del lokalne skupnosti, nam potrdite, če lahko upoštevamo celotno vrednost 
investicije (za oba dela), se pravi 300.000 € (150.000 gasilsko društvo, 150.000 občina)? V 
nasprotnem primeru se ne moremo prijaviti, saj naš del znaša le 150.000 € (prag min. 200.000 €). 

ODGOVOR: Gasilski dom, ki ni v lasti lokalne skupnosti ni upravičen do sredstev za energetsko 
sanacijo po tem razpisu.  Za dosego  vrednosti 200.000 €, ki je pogoj za prijavo operacije na razpis, 
ne morete upoštevati vrednost celotne stavbe, torej tudi gasilskega doma. 

 

38. V občinski stavbi ima svojo pisarno podjetje Telekom d.d. in je vpisan, kot lastnik 3/15. Smo v 
dogovarjanju, da z njimi sklenemo vpis o etažni lastnini. Ali lahko kandidiramo na razpisu, če imamo 
v stavbi podjetje Telekom d.d. in vpisano etažno lastnino? 

ODGOVOR: Dele stavbe, kjer občina ni lastnik, je potrebno razmejiti in jih izvzeti iz operacije. 
Odgovornost za razmejitev za energetsko sanacijo stavbe je na strani prijavitelja. Operacije za 
stavbe, kjer razmejitev ni jasno določena, niso upravičene do sofinanciranja po tem razpisu. 
Vrednost operacije je vrednost operacije po ustrezni razmejitvi. 

 

39. Zanima nas ali so sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb 
v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012)  z dne  21.09.2012 namenjena tudi javnim skladom in 
investicijam v stanovanjski gradnji? 

ODGOVOR: Sredstva iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012)  z dne  21.09.2012 so namenjena izključno lokalnim 
skupnostim za energetsko sanacijo obstoječih stavb v lasti posameznih lokalnih skupnosti. 
Stanovanjske stavbe in stavbe, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, niso upravičene do 
nepovratnih sredstev po tem razpisu. 

 

40. Ali predstavlja izvajanje dejavnosti glasbene šole gospodarsko dejavnost? 

ODGOVOR: Ne, v kolikor gre za javno glasbeno šolo. 

 

Upravičenost stroškov  

41. Kaj vse spada med upravičene stroške pri toplotni zaščiti ovoja stavbe? 

ODGOVOR: Določilo razpisa: »Stroški in izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno 
povezani« lahko uporablja razširjeno tako, da so poleg toplotne izolacije in plasti v neposrednem 
stiku z njo na konstrukcijah zunanjega ovoja stavbe upošteva tudi vse plasti zaščite proti vlagi. 
Razen tega se v celoti priznavajo stroški demontaže oz. razgradnje, ki je potrebna za zamenjavo 
dotrajane toplotne izolacije, vključno z odvozom neuporabnih materialov na deponijo.  

 
Natančneje bodo upoštevane naslednje posebnosti: 
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STREHA ALI HLADNO PODSTREŠJE 
Izvedba zamenjave (vgradnje) strešnih zaščitnih slojev vključno z demontažo oz. zamenjavo žlebov, 
odkrivanje strehe, po potrebi nabava kritine in pokrivanje strehe, demontaža, ponovna montaža in 
meritve ustreznosti strelovodne napeljave. Neupravičeni strošek je nabava nove strelovodne 
opreme in zamenjava ostrešja. 
 
V bivalnih podstrešnih prostorih je upravičeni strošek zamenjava strešnih oken z energijsko 
učinkovitimi. 
 
V primeru hladnega podstrešja so upravičeni stroški za nabavo in vgradnjo (oz. zamenjavo) toplotne 
izolacije vključno s paroprepustno oz. po potrebi parozaporno folijo in izvedba cementnega estriha. 
Neupravičena je morebitna izdelava dodatne zaključne obdelave tal podstrešja. 
 
Pri obnovi ravnih streh so upravičeni strošek vsi potrebni materiali in izvedba celotnega sistema 
ravne strehe: termo in hidroizolacije in zaključnih plasti. Zamenjava posebnih elementov (npr. 
svetlobne kupole) niso upravičeni strošek. 
 
Razširitev (dogradnja) strehe se smatra za novogradnjo dela strehe in je neupravičeni strošek.   
 
TLA 
Izvedba vključno s hidroizolacijo in temeljno nosilno plastjo nad izolacijo (npr. betonski estrih) ne pa 
tudi zaključna talna obloga (npr. parket, keramika). Upošteva pa se kompletna odstranitev 
obstoječega poda. 
 
Stroški so upravičeni za nabavo in vgradnjo termoizolacije stropov kleti z zaključno oblogo stropov 
hladne kleti. 
 
STAVBNO POHIŠTVO  
Upravičeni so stroški za zamenjavo in vgradnjo lesenih ali plastičnih oken ter vrat zunanjega ovoja v 
skladu z veljavnimi predpisi za rekonstrukcije, vgradnje zunanjih senčil, vgradnjo notranjih in 
zunanjih okenskih polic, obdelave špalet. V bivalnih podstrešnih prostorih je upravičeni strošek tudi 
zamenjava strešnih oken z energijsko učinkovitimi. 
 
FASADA 
Upravičeni so stroški za nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema vključno s postavitvijo in 
uporabo gradbenega odra, obdelavo špalet, nabavo in vgradnjo okenskih polic. Upravičen strošek je 
lahko tudi demontaža in ponovna montaža strelovodne napeljave na fasadi in izvedba hidroizolacije 
objekta proti kapilarni vlagi (npr. injektiranje silikonske emulzije) oz. namestitev sistema za 
preprečevanje dviga kapilarne vlage (npr. s postopkom elektroosmoze).  
Namestitev termo izolacije na notranji strani zidu zunanjega ovoja je upravičeni strošek, vključno z 
demontažo in ponovno montažo radiatorjev v prilagoditvenih del obstoječih instalacij v primeru, da 
je na osnovi izračuna gradbene fizike posebej ugotovljeno, da je rešitev ustrezna, sicer šteje za 
neupravičeni strošek. 
V vsakem primeru pa so zaključni sloji na notranji stani zidu in nabava novih radiatorjev 
neupravičeni strošek. 
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DRUGE KONSTRUKCIJE 
Namestitev izolacije na obstoječe stene med prostori je upravičeni strošek v primeru ustreznosti 
konstrukcije pogojem razpisa.  
Toplotna zaščita medetažnih tlakov ni navedena med upravičenimi nameni in se v razpisu šteje za 
neupravičen strošek.   
Neupravičeni so tudi stroški za izvedbo spuščenih stropov ter stroški zamenjave razsvetljave ter 
električnih instalacij.  

 

42. Ali boste na podlagi vprašanj strokovne javnosti glede toplotne zaščite stavb pri izvajanju razpisa 
upoštevali določene utemeljene pripombe? 

ODGOVOR: Določilo razpisa: »Stroški in izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno 
povezani«, bo odslej uporabljano razširjeno tako, da so poleg toplotne izolacije in plasti v 
neposrednem stiku z njo na konstrukcijah zunanjega ovoja stavbe upoštevane tudi vse plasti zaščite 
proti vlagi. Razen tega se v celoti priznavajo stroški demontaže oz. razgradnje, ki je potrebna za 
zamenjavo dotrajane toplotne izolacije, vključno z odvozom neuporabnih materialov na deponijo. 

 

43. Ali je možno pri obnovi ovoja stavbe zajeti samo del fasade in ne celotne (sporno je dovoljenje 
arhitekta za del fasade) ter seveda stavbno pohištvo? 

ODGOVOR: Razpis je sicer namenjen celoviti energetski sanaciji stavb, če pa drugače ne gre, je 
možna prijava le z delom fasade. Upoštevajte pa, da bodo prihranki v tem primeru manjši, kar 
pomeni nižjo oceno po kriteriju specifičnih prihrankov. 

 

44. Ali so upravičeni stroški izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo, če le-tega prej ni bilo 
nameščenega v zgradbi? Posledično bo raba energije večja in ne bo možno prikazovati prihrankov. 

ODGOVOR: Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo je energetsko učinkovit ukrep in je 
upravičen strošek. Prihranke energije je možno določiti. Načeloma pa je rekuperacija, s katero se 
zagotavlja izrabo odpadne toplote, energetsko učinkovit ukrep (zmanjšanje ventilacijskih toplotnih 
izgub) in mora imeti prihranke v primerjavi z nekontroliranim prezračevanjem brez vračanja 
toplote. 

 

45. Ali je upravičen strošek zamenjave kuhinjske opreme (npr. kuhinjska varčna napa z rekuperacijo 
toplote, ipd.)? 

ODGOVOR: Kuhinjska napa ni upravičen namen; oprema za izrabo odpadne toplote (npr. 
rekuperator) je upravičen strošek. 

 

46. Ali je izvedba hidroizolacije upravičen strošek? 

ODGOVOR: Da, v kolikor je izvedena v povezavi z izvedbo toplotne izolacije gradbene konstrukcije. 

 

47. Občina bi rada v okviru energetske sanacije osnovne šole v mansardah (v poševni strehi nad 
ogrevanim podstrešjem) na novo vgradila toplotno izolacijo, saj je trenutna obstoječa izolacija 
dotrajana in je debeline samo 10 cm. Streha je del zunanjega ovoja stavbe, saj je obstoječa toplotna 
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izolacija vgrajena na nosilno konstrukcijo strehe, katera meji na zunanji zrak. Najlažji dostop za 
vgradnjo dodatne izolacije je iz zunanje strani strehe, kjer je potrebno odstraniti kritino, da se 
vgradi izolacija. Po vgradnji toplotne izolacije med špirovce, bi se dodatno vgradile deske na 
špirovce, naredili bi zračni most ter vgradili novo opečno kritino. Deske in zračni most prav tako 
zmanjšujeta toplotne izgube. Kaj vse od naštetih del in materialov je upravičeni strošek?  

ODGOVOR: Upravičeni so vsi našteti posegi oz. upravičeni stroški so nabava materialov in njih 
vgradnja vključno z nabavo nove, v primeru neuporabnosti stare, ter namestitvijo kritine. Upravičen 
je tudi strošek demontaže in odvoza neuporabnih materialov na deponijo. 

Opomba: vgradnja in tudi nabava dotrajane strešne kritine šteje za upravičeni strošek samo v 
primeru ustrezne toplotne izolacije strehe ali v primeru ustrezne toplotne izolacije hladnega 
podstrešja. 

 

48. Ali so pri zamenjavi oken upravičeni strošek tudi senčila? V primeru, če ne bi menjavali oken in bi 
vgradili samo senčila, ali so ta upravičeni strošek? 

ODGOVOR: Tako zamenjava kot vgradnja zunanjih senčil je upravičen strošek, vendar ne (tudi) 
notranjih senčil. 

 

49. Kateri materiali toplotnih izolacij so upravičeni strošek? Predvsem tu mislim na izolacije fasad. Ali je 
EPS (ekspandirani polistiren – stiropor) upravičen strošek? 

ODGOVOR: Primerni so vsi materiali toplotnih izolacij, kot jih predpiše projektant. 

 

50. Ali se med upravičene stroške operacije štejejo stroški toplotne izolacije manjšega šolskega bazena, 
ki je sestavni del šolskega objekta in prezračevanja tega dela objekta? 

ODGOVOR: Toplotna izolacija šolskega bazena ni navedena med upravičenimi stroški po razpisu. V 
primeru, da se vprašanje nanaša na toplotno izolacijo prostora, kjer se nahaja bazen, so upravičeni 
stroški toplotne izolacije konstrukcij, ki so predmet toplotne zaščite stavbe.  

Izvedba sistema prezračevanja v primeru izrabe odpadne toplote (rekuperacije) je upravičeni 
strošek.  

 

51. Ali se pričakovani učinki (prihranki energije) iz naslova zamenjave obstoječih žarnic z varčnimi 
sijalkami upoštevajo kot prihranki projekta. Gre za to, da bo predmet energetske sanacije objekta 
tudi zamenjava žarnic, ne glede na to, da ta ukrep ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. 

ODGOVOR: Sanacija razsvetljave in vgradnja energijsko varčnih sijalk in svetilk ni med upravičenimi 
nameni in stroški razpisa oz. jo je treba upoštevati kot neupravičeni strošek. Prihranke električne 
energije pa si lahko pripišete, saj so nastali v okviru izvajanja operacije. 

 

52. Ali lahko vključimo v investicijo zamenjavo svetilk na objektu z varčnimi (verjetno je neupravičen 
strošek, katerega bi krili sami, vendar pa pride do prihrankov električne energije). Ali se ti prihranki 
upoštevajo pri točkovanju pri merilu 1? Ali moramo v investicijsko vrednost  vključiti tudi ta strošek, 
čeprav je neupravičen? 
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      ODGOVOR: Sanacija razsvetljave mora biti vključena v operacijo kot neupravičen strošek. V tem 
primeru je del operacije in si lahko pripišete učinke po merilu 1. 

 

53. Ali je ukrep toplotne izolacije tal na terenu vključno s celotnim novim sestavom tlaka nad obstoječo 
betonsko ploščo (hidro izolacija, toplotna izolacija, estrih, finalni tlak) v celoti upravičen strošek? 

ODGOVOR: Upravičeni so vsi našteti posegi oz. upravičeni stroški so nabava materialov in njih 
vgradnja, razen za izvedbo zaključne obloge. Upravičeni so tudi stroški demontaže in odvoza 
neuporabnih materialov na deponijo. Neupravičeni so stroški za izvedbo zaključne talne obloge 
(npr. parketa, keramike itd.). 

 

54. Na objektu je predvidena izvedba toplotne izolacije ravne strehe oz. stropa proti neogrevanemu 
podstrešju (montaža nove parne zapore, toplotne izolacije in paropropustne folije na obstoječo 
betonsko ploščo), pred tem posegom pa je potrebno demontirati in po izvedbi toplotne izolacije 
ponovno montirati dodatno naklonsko pločevino na obstoječi strešni konstrukciji. Ali je to v celoti 
upravičen strošek? 

ODGOVOR: Pri obnovi ravnih streh so upravičeni strošek vsi potrebni materiali in izvedba celotnega 
sistema ravne strehe: termo in hidroizolacije in zaključnih plasti. Zamenjava posebnih elementov 
(npr. svetlobne kupole) niso upravičeni strošek. Upravičeni so tudi stroški demontaže in odvoza 
neuporabnih materialov na deponijo. 

 

55.  Na objektu je predvidena izvedba toplotno izolirane strehe na kovinski podkonstrukciji in PVC 
strešno kritino (zamenjava obstoječe strehe nad zaprtim prostorom in izvedba nove strehe nad 
sedaj odprtim prostorom). Ali je to v celoti upravičen strošek? 

ODGOVOR: V primeru, ko je namen toplotna izolacija obstoječe strehe nad zaprtim prostorom so 
upravičeni vsi našteti posegi oz. upravičeni stroški so nabava materialov in njih vgradnja vključno  z 
novo kritino namesto dotrajane stare in je to upravičil projektant. Upravičen je tudi strošek 
demontaže in odvoza neuporabnih materialov na deponijo.  

OPOMBA: Razširitev (dogradnja, izvedba novega dela) strehe se smatra za novogradnjo in je 
neupravičeni strošek.  

 

56. V razpisu je na seznamu konstrukcij in dovoljenih toplotnih prehodnosti omenjena tudi stena med 
ogrevanimi prostori. Ali je potem takem upravičen strošek lahko tudi toplotna izolacija medetažnih 
konstrukcij (strop med ogrevanimi prostori), vključno s celotnim sestavom tlaka? 

ODGOVOR: Namestitev izolacije na obstoječe stene med prostori je upravičeni strošek v primeru 
ustreznosti konstrukcije pogojem razpisa. Toplotna zaščita medetažnih tlakov ni navedena med 
upravičenimi nameni in se v razpisu šteje za neupravičen strošek. 

 

57. V enem od vrtcev smo letos sanirali streho (okoli 100.000 EUR) in trenutno menjavamo še okna 
(125.000 EUR) – torej skupaj dosegamo prag 200.000 EUR. Kot ste že napisali je eno od meril 
enoten DIIP. V veljavnem proračunu imamo projekt opredeljen z naslednjim nazivom: ''Sanacija 
strešne kritine pri VVE'' – okna niso omenjena, ker jih financira vrtec sam (ki je seveda v lasti 
občine) iz lastnega presežka. Tako je v proračunu občine vrednost investicije samo 100.000 EUR, ker 
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gre drugi del za okna 125.000 EUR direktno iz proračuna vrtca. Račun za streho smo že plačali, za 
okna pa bo tudi plačan takoj po izvedbi. Situacija je nekoliko zapletena, vendar bi radi, preden 
gremo v prijavo razčistili zadevo, če je sploh upravičena. 

ODGOVOR: Upravičenec po razpisu je občina. Če je vrtec plačal račun, potem se račun glasi na 
vrtec, kar pomeni, da tega zneska ni moč uveljavljati. Z ozirom, da je vrednost investicije občine le 
125.000 EUR, pa operacija ne preseže praga. 

 

58. V zvezi z razpisom za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti 
me zanima, ali so cevni razvodi od kurilne naprave do ogreval in sama ogrevala (radiatorji) po 
razpisu upravičen strošek.  

ODGOVOR: Cevni razvodi in radiatorji niso upravičen strošek. Razen v primeru potrebe po toplotni 
izolaciji na notranji strani zunanje stene se za upravičeni strošek upošteva tudi demontažo in 
ponovno montažo radiatorjev, vendar ne tudi nabavo novih radiatorjev, ter prilagoditvena dela 
obstoječih instalacij. 

 

59. Glede na navedbo, da je projektna in investicijska dokumentacija neupravičen strošek sprašujemo 
ali je "projekt izvedenih del - PID", ki ga je dolžan ob zaključku izvedbe del predložiti izvajalec del, 
upravičen strošek ali ne.  

ODGOVOR: Projekt izvedenih del – PID v tem javnem razpisu ni vključen med upravičene stroške, za 
to mora prijavitelj zagotoviti lastna sredstva oz. ga je potrebno uvrstiti med neupravičene stroške v 
primeru, da je vključen v operacijo, ki je predmet vloge za sofinanciranje. 

 

60. Ali je zamenjava energetsko potratnih svetilk in vgradnja senzorjev (sanitarije, garderobe, jedilnice, 
učilnice ...) upravičen ali neupravičen strošek? 

ODGOVOR: Zamenjava energetsko potratnih svetilk in vgradnja senzorjev je po tem razpisu  treba 
upoštevati kot neupravičeni strošek, vendar ustrezni prihranek šteje v bonus specifičnih prihrankov, 
če je ukrep izveden v okviru operacije.  

 

61. Ali k toplotni izolaciji podstrešja lahko kot upravičeni strošek vključimo tudi zamenjavo strešne 
kritine? Ali je v toplotno izolacijo fasad vključen tudi zaključni sloj fasade? 

ODGOVOR: Zamenjava dotrajane strešne kritine tako pri toplotni izolaciji strehe kot hladnega 
podstrešja šteje za upravičeni strošek v primeru, da je dotrajanost opredeljena v ID oz. je 
zamenjavo opravičil projektant.  Izdelava zaključnega sloja fasade v primeru toplotne izolacije 
fasade šteje za upravičeni strošek. 

 

62. V nekem konkretnem primeru rekonstrukcije objekta in nadgradnje objekta (OŠ), objekt za eno 
etažo nadgradimo. Ali je lahko predmet vloge tudi fasada in okna nadgradnje ali ne? Ali v tem 
primeru upoštevamo samo obnovo fasade in oken pritličja ter ali je sanacija strehe, nova  streha 
nad nadgradnjo upravičen strošek ali ne? Ali moramo zaradi povečanja površine objekta potem 
imeti iz kotlovnice dva razvoda za ogrevanje? 

ODGOVOR: Upravičen je strošek sanacije obstoječe stavbe, novogradnja ter toplotna izolacija 
podstrešja v tem primeru nista upravičen strošek. Glede razvoda naj se opredli projektant. 
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63. Ob toplotni izolaciji sten z zunanje strani stavbe bo potrebno premikati žlebove, ki tečejo ob steni. 
Ali je strošek demontaže in ponovne montaže upravičen strošek? 

ODGOVOR: Strošek demontaže in ponovne montaže žlebov je upravičen strošek. 

 

64. Ali drži, da so do sredstev upravičene samo stavbe, ki se ogrevajo 24 ur na dan? Kaj to pomeni? 

ODGOVOR: V besedilu javnega razpisa ni navedbe, da so do sredstev upravičene samo stavbe, ki se 
ogrevajo 24 ur na dan. 

 

65. Po kateri metodi se računajo prihranki po določenih ukrepih, ali po: inženirskih metodah (kot npr. 
Gradbena fizika Ursa, .....) ali po metodi za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za 
povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije  (Inštitut Jožef 
Štefan)?  

ODGOVOR: Pri izračunu prihrankov je potrebno upoštevati inženirske metode v skladu s 
Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 
4/2010). 

 

66. Ali je pri toplotni izolaciji podstrešja upravičeni strošek celotna izvedba izoliranega stropa kar 
pomeni (parna zapora, nosilci, armstrong plošče, toplotna izolacija, delo…) ali samo toplotna 
izolacija?  

ODGOVOR: V primeru hladnega podstrešja so upravičeni stroški za nabavo in vgradnjo toplotne 
izolacije vključno s paroprepustno oz. po potrebi parozaporno folijo in fiksirno oblogo (kot je npr. 
cementni estrih). Niso pa upravičeni stroški zaključne talne obloge.  

Načeloma je upravičeni strošek tudi vgradnja izolacije na strop zgornje etaže proti hladnemu 
podstrešju, če je na osnovi izračuna gradbene fizike posebej ugotovljeno, da je rešitev ustrezna. 
Niso pa upravičeni stroški za izvedbo spuščenih stropov, razen če je ukrep namenski, da prispeva k 
zmanjšanju rabe toplote za ogrevanje. 

 

67. Kaj vse spada k upravičenim stroškom sanacije fasadnih sten: nujna rušitvena dela, priprava 
podlage, fasadni oder, ali zgolj toplotna izolacija npr. stiropor ali tudi drugo, mrežica, zaključni 
sloj…, kaj pri zamenjavi oken, vrat, vgradnji senčil? 

ODGOVOR: Pri sanaciji fasade so upravičeni stroški vsi posegi namenjeni toplotni zaščiti in vlago 
odbojnosti:  rušenje dotrajanih plasti obstoječe fasade vključno s postavitvijo gradbenega odra in 
odvozom neuporabnega materiala na deponijo, nabavo in vgradnjo lesenih ali plastičnih oken 
vključno z zunanjimi senčili ter vrat zunanjega ovoja v skladu z veljavnimi predpisi za rekonstrukcije, 
posebej nabave ter vgradnje zunanjih senčil, nadalje dobavo in izvedbo celotnega fasadnega 
sistema do zaključnega sloja vključno z  zunanjimi in notranjimi okenskimi policami in obdelavo 
špalet. Upravičen strošek je lahko tudi demontaža in ponovna montaža strelovodne napeljave na 
fasadi z meritvami (po potrebi) ter izvedba hidroizolacije objekta proti kapilarni vlagi (npr. 
injektiranje silikonske emulzije) oz. namestitev sistema za preprečevanje dviga kapilarne vlage (npr. 
s postopkom elektroosmoze).  

Namestitev termo izolacije na notranji strani zidu zunanjega ovoja vključno z demontažo in 
ponovno montažo radiatorjev in izvedbo prilagoditvenih del obstoječih instalacij je upravičeni 
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strošek v primeru, da je na osnovi izračuna gradbene fizike posebej ugotovljeno, da je rešitev 
ustrezna, sicer šteje za neupravičeni strošek. 

V vsakem primeru pa so zaključni sloji na notranji stani zidu in nabava novih radiatorjev 
neupravičeni strošek. 

 

68. Ali je pri toplotni izolaciji strehe nad mansardnimi prostori upravičeni strošek celotna izvedba 
izolirane gradbene konstrukcije? Kaj se upošteva pri izvedbi ravne strehe? 

ODGOVOR: Pri toplotni izolaciji poševne strehe nad bivalnim podstrešjem je upravičeni strošek 
izvedba zamenjave (vgradnje) vseh strešnih zaščitnih slojev, namestitev paroprepustne oz. 
parozaporne folije, toplotne izolacije (po potrebi z opaženjem), letvanje s prezračevalnimi kanali ter 
nabavo v primeru dotrajanosti in namestitvijo kritine. Za upravičeni strošek šteje demontaža oz. 
razgradnja, ki je potrebna za zamenjavo dotrajane toplotne izolacije, vključno z odvozom 
neuporabnih materialov na deponijo, demontaža, ponovna montaža in meritve ustreznosti 
strelovodne napeljave. Neupravičeni strošek je nabava nove strelovodne opreme in zamenjava 
ostrešja.  

V bivalnih podstrešnih prostorih je upravičeni strošek tudi zamenjava strešnih oken z energijsko 
učinkovitimi. 

Pri obnovi ravnih streh so smiselno ekvivalentno kot pri izolaciji poševne strehe upravičeni strošek 
vsi potrebni materiali in izvedba celotnega sistema ravne strehe: termo in hidroizolacije in 
zaključnih plasti. Kot upravičeni strošek se priznava tudi rekonstrukcija (material in izvedba), ki je 
upravno dopustna (oz. v skladu z GD), z namenom optimiranju toplotne izolacije in zaščite proti 
vlagi. 

Zamenjava posebnih elementov (npr. svetlobne kupole) niso upravičeni strošek.  

 

69. Ali so pri postavki vgradnja prenosnikov za vračanje toplote upravičeni strošek tudi razvodi po 
objektu ali zgolj prenosnik za vračanje toplote kot tak? 

ODGOVOR: Upravičen strošek je prenosnik z razvodi po objektu v kolikor gre za nov sistem, sicer le 
prenosnik, ventilatorji in regulacija. 

 

70. Ali je upravičen strošek zamenjava radiatorjev? 

ODGOVOR: Zamenjava ogreval ni upravičen strošek. 

 

71. Objekt porabi npr. 100 enot toplotne energije. Predvidena je sanacija zunanjega ovoja, si čimer bo 
prihranjeno cca 50 % toplotne energije. Nadalje je predvidena vgradnja toplotne črpalke, ki bo 
imela grelno št. 3,6. Objekt bo po sanaciji torej porabil 13,8 enot električne energije. Ali lahko v tem 
primeru upoštevamo, da je prihranek pri toplotni energiji 86,2 enot? 

ODGOVOR: Za potrebe tega razpisa, kjer se posebej vrednotijo prihranki energije, posebej pa 
proizvodnja OVE je potrebno upoštevati energetske bilance. Zaradi vgradnje toplotne črpalke se 
potrebna raba toplote ne bo zmanjšala, res pa je, da bo zagotovljena na drug način. Zato si v vašem 
konkretnem primeru pripišete prihranke v višini 50% iz naslova ukrepov ovoja v merilu 1, ker pa bo 
vsa toplota proizvedena iz OVE, dobite še točke po 3. merilu (OVE + kogeneracija). Skladno z dano 
razlago je zastavljen tudi obrazec priloge 1.1. k vlogi. 
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72. Na kakšen način je potrebno v proračunu definirati neupravičene stroške? 

ODGOVOR: Za neupravičene stroške (skupaj z DDV), ki jih krije upravičenec iz lastnih virov sredstev, 
morajo biti zagotovljena sredstva, in sicer za tisto leto, za katerega je sprejet proračun in so 
planirani izdatki. 

 

73. Projektante zanima specificiranje max. 3%, ki so namenjeni projektantskim storitvam in nadzoru. Ali 
je tudi storitev zunanjega pripravljavca same prijave na projekt (če tega človeka ne zagotovi občina 
sama) - pri čemer ne govorim o projektni dokumentaciji, temveč prijavi - ali je le-ta tudi zajeta v te 
3%? 

ODGOVOR: Stroški priprave vloge niso zajeti v teh 3% in so v vsakem primeru neupravičeni. 

 

74. Vrednost operacije je sestavljena iz upravičenih in neupravičenih stroškov. Ocenjena vrednost 
celotne operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 200.000 € in višja od 3.000.000 € brez DDV 
(določba JR – poglavje 6.2. točka 7). Ali razumemo pravilno, da mora biti vrednost operacije (skupaj 
upravičeni in neupravičeni stroški) v navedenih mejah? V našem primeru gre za celovit projekt, ki 
ga ne moremo deliti niti v projektni, niti v investicijski dokumentaciji, še manj v okviru javnega 
naročanja. 

ODGOVOR: Vrednost operacije brez DDV (upravičeni + neupravičeni stroški) mora biti znotraj teh 
mej. 

 

75. Ali je seštevek upravičenih stroškov vseh gradbenih posegov za energetsko sanacijo stavbe (npr. 
fasada, podstrešje, tla, okna, vrata) enak znesku upravičenih stroškov investicije v ta segment? 

ODGOVOR: Seštevek upravičenih stroškov vseh gradbenih posegov na gradbenih konstrukcijah je 
skupni upravičeni strošek gradbene energetske sanacije stavbe. 

 

76. Ali se ocenjena vrednost operacije, ki je navedena v točki 6.2.7. Razpisa (200.000 EUR – 3.000.000 
EUR brez DDV) nanaša na celotno vrednost investicije ali na vrednost upravičenih stroškov 
operacije? 

ODGOVOR: Vrednost operacije v točki 6.2.7 se nanaša na celotno vrednost investicije (upravičeni  + 
neupravičeni stroški, brez DDV). 

 

77. V poglavju 6.3. RD – Posebni pogoji, točka 2. je navedeno, da je potrebno finančno vrzel izračunati 
za operacije, kjer je vrednost operacije enaka ali višja od 1 mio €, za tiste pod 1 mio pa očitno tega 
ni potrebno. Ali to pomeni, da se v obrazcu št. 1, v delu, ki se nanaša na vrednost operacije in 
natančneje vrstici »predvidena finančna vrzel« ta podatek enostavno ne vpiše pri operacijah pod 1 
mio €? Kakšen dodaten nasvet, navodilo? 

ODGOVOR: Finančne vrzeli ni potrebno izračunati niti vpisati. 

 

78. Ali mora biti najmanjša vrednost investicije skupaj 200.000,00 evrov za enega ali lahko nekaj 
objektov ali za vsak posamezen objekt? 
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ODGOVOR: Najmanjša vrednost investicije je vezana na projekt/operacijo. 

 

79. Ali se v prilogo 1.1 prijavnega obrazca, kjer je potrebno navajati višino investicij posameznih 
ukrepov, navaja stalne ali tekoče cene? 

ODGOVOR: Podatki se vpisujejo po tekočih cenah. 

 

80. V prijavnem obrazcu  str. 3 tabela finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja: Kaj 
pomenita in v čem se razlikujeta vrstici za vpis vrednosti proračuna RS: 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210           

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962410          

ODGOVOR: 962210 so EU sredstva - 85% finančne spodbude, 962410 so SLO sredstva - 15% 
finančne spodbude. 

 

Upravičeni nameni (upravičenost prijave) 

81. Prvo fazo, ki je obsegala izolacijo fasade, celotno zamenjavo stavbnega pohištva, vrat, toplotno in 
hidroizolacijo ravnih streh, zamenjavo strešne kritine in izgradnje nove meteorne kanalizacije smo 
izvedli v letu 2011. Zadnji znesek situacije je bil plačan v letu 2012. Celotna I. faza je bila pokrita iz 
sredstev občinskega proračuna. Drugo fazo investicije bo občina nadaljevala v letu 2013 in sicer s 
toplotno izolacijo stropov. Tako želi občina na razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne 
skupnosti prijaviti obe fazi, pri čemer bo del 1. faze po razpisu upravičeni strošek, del pa ne. Pri tem 
se nam poraja vprašanja glede zaključka investicije (določilo razpisa: investicija na dan objave 
razpisa ne sme biti zaključena) in izpolnjevanja tega pogoja (naša operacija je bila začeta po 1.4. 
2011, pri čemer je bila na dan objave zaključena le 1. faza, za katero je bilo izvedeno tudi javno 
naročilo, izveden kvalitetni pregled in v letu 2012 izvajalcem plačane vse situacije).  Zanima nas ali 
lahko glede na pogoj določen v razpisu  o zaključenosti investicije, na razpis prijavimo obe fazi 
obnove ob dejstvu, da je prva faza investicije že zaključena?  

ODGOVOR: Sredstva je mogoče pridobiti za vse operacije, ki so bile začete po 1.4.2011 in ki na dan 
objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to 
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis 
pogodbe z izbranim izvajalcem. Če je vaša celotna sanacija vsebovana v enem DIIP (IP), kjer sta 
zajeti obe fazi, potem je mogoče pridobiti sredstva po tem razpisu, če pa imate narejen za vsako 
fazo posebej DIIP (IP), lahko operacija vsebuje le drugo fazo. 

 

82. Ali je možna mikro kogeneracija in ne gre v upravičene stroške, temveč se dobi obratovalno 
podporo, hkrati pa dobimo točke za obnovljive vire. Oziroma ali je razpis naravnan tako, da 
obratovalne podpore ne dobimo, vendar pa gre mikrokogeneracija v upravičene stroške? 

ODGOVOR: Možni sta obe varianti. V kolikor je del operacije tudi kogeneracija, se lahko pridobijo 
točke tudi za izvedbo tega ukrepa ne glede na vir financiranja. Skratka, občina se sama odloči ali bo 
izvedbo kogeneracije prikazala kot upravičene stroške ali pa kot neupravičene stroške. 
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83. Občina bo v naslednjem letu pričela z investicijo v izgradnjo novega nizko energetskega vrtca. 
Investicija bo sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2012-2014. 
Ogrevanje vrtca bo na toplotno črpalko. Zanima nas, ali lahko občina investicijo prijavi tudi na 
trenutno aktualni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti« (Uradni list RS, št. 71/2012), glede na to, da gre za novogradnjo nizko energetskega 
vrtca z ogrevanjem na toplotno črpalko. 

ODGOVOR: V kolikor ste za vrtec že pridobili sredstva EU skladov, niste upravičeni do nepovratnih 
sredstev po tem razpisu. Po tem razpisu prav tako niso upravičene novogradnje. 

 

84. Občina želi energetsko sanirati vrtec. V točki 6.1 Upravičenci in prijavitelji razpisne dokumentacije 
je navedeno, da se lahko prijavijo na javni razpis tisti projekti, za katere za isti namen vsebine niso 
sofinancirane s strani OP RR (4. Razvojna prioriteta »Razvoj regij). Glede na to, da gre za investicijo 
v energetsko sanacijo vrtca, ki jo je kot upravičen namen mogoče prijaviti tudi na sofinanciranje s 
strani OP RR (Razvoj regij), to pomeni, da ni upravičena do prijave na javni razpis za energetsko 
sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti? Sanacija vrtca še ni bila prijavljena na sofinanciranje s 
strani OP RR. 

ODGOVOR: Sredstva sofinanciranja se po tem razpisu ne morejo dodeliti za operacije, ki so (bile) 
sofinancirane s strani EU skladov, torej tudi OP RR. 

 

85. Glede na to, da je napisano, da so upravičeni stroški nadomestne gradnje. Kaj to pomeni? 

Konkretni primer: Občinska uprava se nahaja v objektu, ki je statično neprimeren (potrebna 
rušitev). Objekt je star in energetsko potraten. Bo izgradnja te stavbe 100 % sofinancirana? Ali se 
financirajo samo tisti deli, ki se nanašajo na toplotno izolacijo fasad, podstrešja, vgradnjo oken, 
vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih 
decentr. sistemov za energetsko oskrbo in energetski monitoring? Za izračun prihrankov pa 
vzamemo porabo obstoječe stavbe. 

ODGOVOR: Občina se lahko na razpis prijavi v primeru gradnje v skladu pravili, ki urejajo gradnjo 
objektov. Pri izdaji gradbenega dovoljenja za tak objekt, bo upravna enota presojala skladno s 
pravili, ki urejajo gradnjo stavb, zato bo komisija pri odločanju ali gre za nadomestno gradnjo ali 
novogradnjo sledila odločbi Upravne enote. V skladu s projektnim dokumentom OP ROPI 
novogradnje niso upravičene do sofinanciranja. Sofinancirani bodo le tisti projekti, za katere bo iz 
izdanega gradbenega dovoljenja razvidno, da gre za nadomestno gradnjo skladno s prostorskimi 
akti in predpisi, ki urejajo graditev. Pri nadomestnih gradnjah bodo sofinancirani isti ukrepi kot pri 
sanaciji stavb, in sicer ti, ki jih naštevate. 

 

86. Točka 3.2 razpisa ''Vgradnja sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracijski 
sistem)''.   Ali so mišljeni vsi energenti ali samo obnovljivi viri? 

ODGOVOR: Možna so tudi fosilna goriva v skladu z veljavno zakonodajo in razpisnimi pogoji. 

 

87. Ali je pri zamenjavi kotla na lesno biomaso upravičen strošek tudi dimnik, saj je obstoječi dotrajan 
in ne ustreza novemu kotlu? 
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ODGOVOR: Dimnik je upravičen strošek, saj mora biti prilagojen kurilni napravi, če želimo imeti 
ustrezno obratovanje. 

 

88. Ali je upravičen strošek zamenjava obstoječega kotla na zemeljski plin (oprema kotlarne je 
pridobljena na »leasing«), z novim kotlom na obnovljive vire (npr. pelete), ki bi potem bil v 
lastništvu šole? 

ODGOVOR: Če je kotel pridobljen na »leasing« dotrajan (verjetno tudi že v lasti šole), je zamenjava 
upravičena, ni pa upravičen strošek poplačilo leasinga obstoječe opreme. 

 

89. Ali je pri zamenjavi kotla na lesno biomaso upravičen strošek prostorska ureditev obstoječe 
kotlovnice (izdelava novih temeljev za kotel, novi ometi na zidih kotlovnice ...)? 

ODGOVOR: Z ozirom na to, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju 5 navedeno, da stroški in 
izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v 
skladu s cilji operacije je izdelava temeljev za kotel upravičen strošek, novi ometi pa ne, saj tudi stari 
ometi omogočajo montažo in obratovanje novega kotla na biomaso. 

 

90. Zanima me kakšne toplotne črpalke se lahko vgrajujejo v občinske objekte, ali bo dovolj izjava 
projektanta strojne stroke , da le te odgovarjajo. Po pogovoru z EKOSKLAD-om o spisku toplotnih 
črpalkah , bi prosil za pojasnilo. EKO sklad ima seznam toplotnih črpalk , katere so namenjene za 
stanovanjsko vgradnjo. PETROL d.d. svoj razpis pogojuje z tem seznamom, toda ta seznam je zaprt 
in ko bo EKOSKLAD kontroliral prijave PETROLA lahko pride do spora, ker seznam ni narejen za 
naprave velikih moči katere se uporabljajo v industriji, pa tudi certificiranje takih naprav poteka po 
drugih standardih. 

ODGOVOR: Vgradijo se lahko toplotne črpalke, ki zadostijo pogojem navedenim v tehnični smernici 
TSG-1-004:2010. Zahtevane karakteristike toplotne črpalke se dokazuje z izjavo o skladnosti. 

 

91. Občina ima izdano gradbeno dovoljenje za kotlovnico na lesno biomaso kot prizidek k obstoječi 
osnovni šoli. Kotlovnica je dimenzionirana za napajanje sosednjih javnih objektov, možna bo 
priključitev tudi stanovanjskih in poslovnih objektov. Ali je mogoče za energetsko rekonstrukcijo 
poleg šole prijaviti tudi kotlovnico na lesno biomaso in kolikšni delež investicije je upravičen strošek 
v tem primeru? 

ODGOVOR: Novogradnje po tem razpisu niso upravičen strošek. 

 

Priprava vloge – dinamika financiranja 

92. Ali moramo v dinamiki financiranja upoštevati nepovratna sredstva glede na razpoložljiva sredstva 
razpisa (torej da občina dobi povrnjeno po letih: 2013 – 58 %  upravičenih stroškov, 2014 – 29%, 
2015 – 13%) ali lahko predvidimo sofinanciranje upravičenih stroškov v letu nastanka to je v celoti v 
letu 2013? 

ODGOVOR: Prijavitelj načrtuje dinamiko v skladu z strokovnimi podlagami za izvedbo projekta. V 
postopku obravnave vlog in pred sklenitvijo pogodb se z upravičenci uskladi dinamika v okviru 
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proračunskih možnosti. V vlogi torej navajate za vas najustreznejšo dinamiko, kot boste predvidoma 
dokazovali nastanke obveznosti in izstavljali zahtevke. 

 

93. K energetski obnovi sodi tudi menjava rabe energenta? Torej toplotni generator lahko nadomesti 
ustrezna toplotna črpalka (večstopenjska) z opremo za pridobivanje energije (sistem z geosondami 
ali sistem za črpanje podtalnice) ? Ali prav razumemo da se v investicijo upošteva tudi »zajem in 
dovod » energije do toplotne črpalke? Vrtina, vodnjak in stroški pridobivanja upravnih dovoljenj? 

ODGOVOR: Skladno s 5. poglavjem razpisne dokumentacije so stroški in izdatki upravičeni, če so z 
operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije. Zato je 
sestavni del toplotne črpalke tudi sistem za zajem toplote energije okolice oz. geotermalne 
energije, vendar le v obsegu, ki je potreben za prijavljeno operacijo oziroma projekt, ki se 
energetsko sanira. 

 

94. Kaj pomeni ocenjena vrednost operacije 200.000 EUR? Je to samo upravičeni strošek operacije, ali 
neto vrednost (brez DDV) upravičenih in neupravičenih stroškov.  

ODGOVOR: To je vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov brez DDV. 

 

95. Ali Proračun RS krije vse upravičene stroške operacije, lokalna skupnost pa zagotovi sredstva le za 
pokritje DDV? V poglavju 4.1 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja je zapisano, da bo s 
sredstvi evropske kohezijske politike sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov. Namenska 
sredstva Kohezijskega sklada 85%, slovenske udeležbe za kohezijsko politiko pa 15%. DDV je v tem 
primeru neupravičen strošek.  

ODGOVOR: Proračun RS krije vse upravičene stroške operacije, lokalna skupnost pa zagotovi 
sredstva za DDV ter vse ostale neupravičene stroške. Upravičeni stroški se presojajo, določajo in 
dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007-2013. 

 

Ostalo  

96. Ali se lahko prijavi sanacija objekta, ki je v lasti krajevne skupnosti? 

ODGOVOR: Krajevna skupnost je sicer oblika lokalne samouprave, vendar so skladno z Zakonom o 
lokalni samoupravi občine temeljne samoupravne lokalne skupnosti, zato so upravičenci po tem 
razpisu izključno občine. 

 

97. Prosili bi za informacijo ali zadošča sprejem energetske zasnove ali pa mora biti sprejet LEK. 
Nekateri letošnji razpisi so namreč akceptirali tudi energetsko zasnovo namesto LEK-a. Naša občina 
jo je sprejela leta 2006. 

ODGOVOR: Dokument energetska zasnova občine izpolnjuje pogoj za prijavo na razpis, zato ni 
potrebno izdelati novega LEK-a. 
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98. Zanima nas, kakšna je metodologija za izračun prihrankov, če recimo zamenjamo samo okna ali pa 
streho na telovadnici. Kako izračunamo prihranek energije, glede na to da moramo nato vsako leto 
poročati o prihrankih iz realnih podatkov o rabi energije?  

Predvidevamo, da na podlagi razlike v prehodnosti med staro in novo konstrukcijo, ki jo računamo 
glede na temperaturni primanjkljaj ter površino ukrepa. Prav tako me zanima kdo določi prihranke 
pri zamenjavi toplotne podpostaje in kotlovnice.  

ODGOVOR: V principu se prihranki izračunajo tako, kot ste dejali. Seveda pa je smiselno primerjati 
sedanjo rabo energije s izračunano rabo po elaboratu in v primeru velikih odstopanj ugotoviti 
vzroke. Učinke zamenjave toplotne postaje naj oceni projektant. 

 

99. Kako je z vrednotenjem učinka postavitve kogeneracijske postaje v okviru energetske sanacije 
javnega objekta na električnem delu, primer: 

Instalirana enota SPTE proizvaja el. energijo in jo oddaja v lokalno Elektro mrežo objekta, ki jo 
koristijo el. porabniki v objektu, ki je predmet sanacije. Proizvedena el. energija iz SPTE se torej ne 
oddaja v elektrodistribucijsko omrežje. Zaradi tega je dosežen prihranek na porabi el. energije v 
času obratovanja/koriščenja javnega objekta… 

Ali se lahko tako dosežen prihranek upošteva pri vrednotenju prihrankov energije (električni del) oz. 
se upošteva pri merilih za ocenjevanje vlog na razpisu…? 

ODGOVOR: Postavitev kogeneracije v splošnem nima vpliva na rabo končne energije, zato se učinki 
postavitve kogeneracije vrednotijo skladno z tretjim merilom: Delež obnovljivih virov energije ali 
proizvodnje toplote iz kogeneracije po izvedbi sanacije, po katerem je možno prejeti do 30 točk. 
Dodajamo, da tudi raba obnovljivih virov sama po sebi ne zmanjšuje rabe energije, zato se ukrepi 
OVE štejejo samo pod to merilo. 

 

100. Kako obravnavati objekt v energetski sanaciji, kateri v zadnjih petih letih ni bil v uporabi in zaradi 
tega ni bilo porabe energentov. Kaj je osnova za določitev prihrankov? Ali je lahko to gradbena 
fizika obstoječega stanja ali kaj drugega? 

ODGOVOR: Rabo energije se lahko dokazuje z rabo energije objekta v obdobju zadnjih treh let 
zadnje uporabe. Tedanjo rabo je smiselno primerjati tudi s podatki iz elaborata gradbene fizike in v 
primeru velikih odstopanj ugotoviti vzroke.  

 

101. Gre za energetsko sanacijo šole, ki se sedaj ogreva in pripravlja sanitarno toplo vodo z ogrevalnim 
sistemom na ekstra lahko kurilno olje. Eden izmed ukrepov operacije bo povezava kotlovnice šole s 
kotlovnico bližnje dvorane (v kotlovnici dvorane se sanitarna topla voda že sedaj pripravlja s 
pomočjo solarnega sistema). Po operaciji se bo vsa sanitarna topla voda za šolo pripravljala s 
pomočjo obravnavanega solarnega sistema, zaradi česar bo imela šola iz tega naslova prihranek pri 
energiji za ogrevanje. Ali lahko energijo proizvedeno s solarnim sistemom, s katero bo segreta voda 
za šolo upoštevamo tudi pri merilu "Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnja toplote iz 
kogeneracije po izvedbi operacije"?  

ODGOVOR: Šola bo imela prihranek pri finančnih sredstvih, ne pa pri rabi energije. Raba OVE sama 
po sebi ne prinaša prihrankov energije. Seveda pa boste povečano rabo OVE šteli pri merilu "Delež 
obnovljivih virov energije ali proizvodnja toplote iz kogeneracije po izvedbi operacije". 
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102. Ali je možno celoviti projekt celovite rekonstrukcije šolskega objekta predvideti skozi izvedbo po 
fazah oziroma etapah pri čemer so posamezne faze zaokrožena celota kot npr.: 

o   1. etapa - energetska sanacija zunanje lupine glavnega dela šolskega objekta (učilnice, kabineti, 
kuhinja, drugi prostori, …), 

o   2. etapa – rekonstrukcija celotnega ogrevalnega sistema, prezračevanja in strojnih instalacij, 

o   3. etapa - ureditev zunanjih igrišč, infrastrukture šole. 

ODGOVOR: Seveda, za vsako posamezno etapo se pripravijo ločeni popisi oz. predračuni in se 
posebej prikažejo upravičeni in neupravičeni stroški, pri čemer na razpis ni smiselno prijavljati tretje 
faze, ki vsebuje same neupravičene stroške. 

 

103. Ali se pri objektu, ki se mu spremeni namembnost in zato tudi potreba po energiji lahko prihranke 
izračuna na podlagi elaborata gradbene fizike pred in po energetski sanaciji? (npr. proizvodni objekt 
ni potreboval dodatnega ogrevanja zaradi velikih toplotnih dobitkov iz proizvodnje, sedaj pa je v 
istem objektu, ki je last občine predvidena ureditev knjižnice in šole, ki potrebujeta ogrevanje.  
Objekt nima toplotne izolacije oz. je pomanjkljiva.) 

ODGOVOR: V kolikor je situacija tako, kot jo opisujete, je možno preteklo rabo dokazovati tudi z 
elaboratom gradbene fizike. 

 

104. Ali se bo določil minimalni procent porabe energije, ki jih je potrebno zagotoviti z obnovljivimi viri? 

ODGOVOR:  Ne.  

 

105. Občina je v letu 2012 že izvajala sanacijo objekta Osnovne šole - zamenjana so bila okna. V letu 
2013 pa planiramo še zamenjavo kotlovnice. Torej naša investicija bi se izvajala v dveh fazah, vsaka 
faza je v NRP izkazana kot samostojen projekt in ima svoj DIP. Ali je možno v taki obliki prijavit 
investicijo  na objavljen javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti«?  

ODGOVOR: Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1.4.2011 in ki na 
dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer 
je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje 
podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Z menjavo oken, za katere ste imeli narejen DIIP, je operacija 
zaključena, zato jih ne morete upoštevati k prijavi na razpis. 

 

106. V vrtcu, ki se ogreva iz kotlovnice iz šole je potrebno menjati ogrevalni sistem. Če bi želeli prijavljati 
tudi kotlovnico, bi morali prijaviti še sanacijo šole, kjer pa po prvem kriteriju zagotavljanja 
prihrankov ne bi prejeli potrebnih 10 točk. Torej je bolje da se vrtcu zagotovi ogrevanje samo za 
lastne potrebe, ločeno od šole. Razmišljamo prav? 

ODGOVOR: Prijava operacije za energetsko sanacijo stavbe je v vaši pristojnosti. 

 

107. Za energetsko sanacijo telovadnice se bo izdelal DIIP na podlagi projektne dokumentacije. Za 
sanacijo strehe imamo pa samo popis del in ne bo vključena v DIIP. Ali se šteje to kot ena operacija 
ali bi morali tudi sanacijo strehe vključiti v DIIP? 
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ODGOVOR: V kolikor želite tudi sanacijo strehe prijaviti kot eno operacijo, je potrebno tudi to 
vključiti v DIIP za energetsko sanacijo telovadnice.  

 

108. Ali je potrebno v DIIP-u, na podlagi zahtev v razpisu, napisati, da se ne bo izvajala tržna dejavnost?  

ODGOVOR: V DIIP-u ni potrebno posebej napisati, da se tržna dejavnost ne bo izvajala. To 
potrjujete z Obrazcem št. 2: Izjave, ki ga podpišete in predložite ob prijavi vloge. 

 

109. Ali mora biti LEK narejen do 02.11.2012 ali je možno do podpisa pogodbe ( LEK imamo v fazi 
izdelave in še nismo sigurni a bo gotov do 02.11.2012). 

ODGOVOR: LEK-a je v skladu z razpisom ob sami prijavi npr. 02.11.2012, še ni potrebno predložiti.  
Je pa potrebno, v kolikor boste dosegli merila za dodelitev nepovratnih sredstev, v roku 14 dni od 
obvestila, predložiti odlok ali sklep o sprejemu LEK-a. 

 

110. Pripravljamo vlogo za sanacijo osnovne šole. Zanima nas naslednje: vloge se bodo analizirale 
2.11.2012, ali bo vlagatelj že pri tem odpiranju vlog izvedel, da bo pridobil subvencijo oz. ali se bo tu 
preverjala samo popolnost vloge? Vemo, da je treba potem v roku 14. dni dopolniti prijavo s 
potrebno dokumentacijo. Vprašanje se poraja zato, ker občina ne želi nositi sama rizika stroškov 
dokumentacije (DIIP in projekti in izjave) ob neuspeli prijavi na razpis. Strošek priprave tega pa ni 
zanemarljiv. 

ODGOVOR: Vloge se ne bodo analizirale 02.11.2012, ampak je to datum, do katerega mora MzIP 
prejeti vlogo (kaj vse je potrebno za popolno vlogo je razvidno iz poglavja 8.1 Popolnost vloge). 
Nato bo komisija MzIP, ki jo je imenoval minister, v 8 dneh vloge pogledala ter ocenila ali so 
pravilno izpolnjene in popolne ter jih na podlagi metodologije in meril za ocenjevanje (poglavje 7) 
ocenila (po potrebi bo prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo). Nato bo komisija rezultate objavila 
na svoji spletni strani, upravičence za dodelitev sredstev pa po e-pošti pozvala naj v roku predložijo 
ostalo dokumentacijo. Vse informacije o rokih, datumih in obveščanju o izboru so navedene v 9. in 
10. poglavju besedila objave v Uradnem listu RS, št. 71/2012 dne 21.09.2012 ter v razpisni 
dokumentaciji, ki je objavljena na spletnih straneh MzIP.  

Občina v vsakem primeru nosi rizik stroškov ob neuspeli prijavi na razpis. 

 

111. Ali mora biti tehnološka shema samo za kot. npr.za kotlovnico ali tudi kaka shema ali idejna zasnova 
za gradbeni del projekta kot priloga k vlogi razpisne dokumentacije? 

ODGOVOR: Okvirni projektantski popis mora biti za ves gradbeni del projekta in jo je potrebno 
naknadno predložiti na MzIP (v kolikor boste pozvani k predložitvi dokumentacije). 

 

112. Ali se za investicijo oz. sanacijo šteje tudi če bi uporabniki kupovali zeleno energijo?  

ODGOVOR: V skladu z projektnim dokumentom OP ROPI si lahko pripišemo le tiste učinke, ki smo 
jih vzpodbudili z dodeljevanjem finančnih spodbud. Zato se v izračun  kazalnika štejejo le ukrepi, ki 
so bili izvedeni v okviru tega razpisa. 
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113. Ali je potrebno za strojni del potrebno k popisu materiala in del z projektantskim predračunom 
predložiti tudi shemo kotlovnice, če je predvidena zamenjava kotlovnice?  (v razpisu piše: "Okvirni 
projektantski popis del s tehnološko shemo in projektantskim predračunom in rekapitulacijo"). 

ODGOVOR: Da, sheme so mišljene pri strojnih instalacijah, ne pa za gradbena dela. 

 

114. Kako natančen mora biti ta popis z projektantskim predračunom? 

ODGOVOR: Popis mora biti tako natančen, da bo prijavitelj lahko pripravil vlogo po ukrepih, za 
katere kandidira. 

 

115. Imeli bi vprašanje glede projektne dokumentacije za javni razpis energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti (4301-1/2012). Zanima nas kaj je mišljeno pod izdelavo tehnološke sheme. Ali se 
pod to smatra shema strojnih inštalacij ali kaj drugega? 

ODGOVOR: Pod tehnološko shemo so mišljene sheme strojnih inštalacij. 

 

116. Smo podjetje, ki se ukvarja z rešitvami za zmanjšanje porabo energije in izpustov Co₂. Rezultati z 
napravami Economizer so dokazani pri precejšnjem številu uporabnikov  v javnih zavodih in prav 
tako v zasebnih objektih v Skandinaviji, severni Ameriki, Rusiji in drugih državah. Kot smo pregledali 
razpisno dokumentacijo kot ukrep bi lahko ponudili: Optimizacija ogrevalnih sistemov in Izboljšave 
na ogrevalnih sistemih. Prilagam vam katalog, kjer je prikazan način delovanja naprave. 

ODGOVOR: Spoštovani, mi smo pripravili razpis, od vlagateljev vlog pa je odvisno katere ukrepe 
bodo izvedli in s kakšno tehnologijo. 

 

117. Izvajalca ali skupino izvajalcev išče preko javnega razpisa občina, kot lastnik objekta. Izbor izvajalca ( 
postopek ) izvede občina skladno s predpisi o javnem  naročanju po prejemu sklepa o odobritvi 
povrnitve investicije ? 

ODGOVOR: V trenutku oddaje vloge izvajalec del praviloma ni znan, razen za operacije, ki še niso 
zaključene in so bile že izvedene nekatere faze (vendar po 1.4.2011).  

 

118. Ali so kakšne omejitve za vgrajene materiale in opremo ? S čim proizvajalec ali dobavitelj dokazuje 
kvaliteto vgrajene opreme ? Ustrezanje standardom ? 

ODGOVOR: Vsa vgrajena oprema nora biti skladna z veljavno zakonodajo. 

 

119. Vsekakor je energetska obnova delo iz več segmentov, ali se občini izplačuje po segmentih ali samo 
v enotnem znesku ? Ali je potrebno več prijav ali zadošča ena prijava? 

ODGOVOR: Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi vsakega posameznega pravilnega 
zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki 
izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, ter z dokumentacijo o izvedenih postopkih javnega 
naročila. Rok za izplačilo je največ 30 dni in začne teči z dnem prejema pravilnega zahtevka za 
izplačilo. Pravilnost zahtevka za izplačilo potrdi skrbnik pogodbe MzIP, ki opravi kontrolo pred 
izplačilom. 
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120. Lokalno energetska agencija Občini izvaja energetski manegment. Po sprejetem LEK-u, izvajamo 
akcijske načrte. V frvi fazi smo se lotili tudi energetske sanacije OŠ. Ker je šola v zelo slabem 
energetskem stanju,  občina ima omejen proračun, hkrati pa smo računali na nepovratna sredstva 
evropske kohezijske politike, smo se odločili za sanacijo po fazah. Prvi dve fazi zajemata: - Menjava 
oken, katera poteka tudi v dveh fazah (razvidno je iz pogodbe v prilogi) in je že v teku, - Raba 
obnovljivih virov energije – vgradnja kotla na lesno biomaso. 

Za oba projekta smo izdelali študijo izvedljivosti, kateri služita kot osnova za kasnejši DIIP in so 
prikazani ekonomski učinki projekta. Zamenjava oken je že v teku in je končana prva faza.  Pogodba 
je bila podpisana 26.06.2012. V prvi fazi trideset (30) koledarskih dni od uvedbe v delo oziroma 
najkasneje do 15. avgusta 2012 in v drugi fazi deset (10) koledarskih dni od uvedbe v delo oziroma 
od 10. oktobra 2012 do najkasneje 4. novembra 2012. Prosil bi vas, za razjasnitev korakov za 
uspešno prijavo iz točke 6.2 razpisa: v izdelavi imamo razširjeni energetski pregled šole, DIIP 
Energetska sanacije OŠ, kateri bo zajemal obe fazi sanacije, Odlok o veljavnem proračunu bo 1. faza 
za leto 2012 okna  in druga faza v letu 2013 kotlovnica, Prijava na javni razpis. Smo na pravi poti? 

ODGOVOR: Postopek, kot ste ga opisali, je ustrezen. Pri pripravi DIIP-a je potrebno paziti, da bo to 
enoten dokument za vse faze energetske sanacije.  

 

121. Kakšen je postopek v primeru, da pride do prevelikega odstopanja (kolikšnega?) pri oceni investicije 
na prijavnem obrazcu in v ID 

ODGOVOR: V prijavni obrazec se vpisujejo podatki iz ID, zato odstopanja ne more biti. V primeru 
neusklajenih podatkov, operacija ne bo sofinancirana. 

 

122. Kdaj se izda zahtevek za izplačilo? Ali se lahko izda več zahtevkov (mesečnih), če investicija traja dalj 
časa oz. če je več izvajalcev. 

ODGOVOR: Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi vsakega posameznega pravilnega 
zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki 
izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, ter z dokumentacijo o izvedenih postopkih javnega 
naročila. Zahtevek je možno pripraviti sicer vsak mesec, smiselno pa je, da se pripravi ob zaključku 
posameznih faz, ko so za opravljene storitve in blago izdani računi. 

 

123. V javnem razpisu pod točko 6.3 Posebni pogoji, točka 6 je navedeno »Dokumentov o zagotovljenih 
sredstvih za izvedbo operacije (Odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega 
je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni viri občine 
obsegajo sredstva proračuna in kredite občine). Trenutno imamo v NRP-ju uvrščeno postavko 
Investicijsko vzdrževanje. S sklepom župana je določeno katere investicije se bodo izvajale v okviru 
te postavke. Projekti, ki jih nameravamo prijaviti so uvrščeni v sklep župana. 

Sprašujemo vas ali tak način uvrstitve projekta v NRP in proračun ob prijavi zadostuje, oziroma ali je 
potrebno, da je ob prijavi projekt uvrščen kot samostojna operacija v načrtu razvojnih programov in 
proračunu? Ker imamo sejo Občinskega sveta v tem tednu in je v primeru, da mora biti projekt ob 
prijavi uvrščen v NRP in proračun kot samostojna operacija,  potrebno investicijsko dokumentacijo 
potrditi na seji Občinskega sveta, vas prosimo za hiter odgovor. 
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ODGOVOR: Kot je razvidno že iz besedila objavljenega v UL ter razpisne dokumentacije objavljene 
na spletni strani MzIP, je eden od pogojev za prijavo na razpis dokument o zagotovljenih sredstvih 
za izvedbo operacije. To pomeni: odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti; NRP, v katerega 
je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije. 

 

124. Ali je upravna stavba občine (ki je v lasti občine) upravičena do sredstev? (v njej gostuje tudi Davčna 
uprava RS in Upravna enota) 

ODGOVOR: Upravna stavba, ki je v lasti občine, je upravičena do sredstev po tem razpisu. 

 

125. Ali mora biti izvajalec del ob predložitvi vloge že izbran? 

ODGOVOR: V trenutku oddaje vloge izvajalec del praviloma ni znan. Glede na to, da se lahko 
sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1.4.2011 in ki na dan objave tega razpisa še niso 
zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih 
primerih pa zaključek izvedbe del) je v tem primeru ob oddaji vloge izvajalec znan. 

 

126. Ali mora imeti občina v proračunu celotno vrednost investicije ali le del, ki ga mora zagotavljati 
sama (DDV in neupravičeni stroški)? 

ODGOVOR: Občina mora imeti v proračunu zagotovljena sredstva za lastno udeležbo (DDV in 
neupravičene stroške operacije). Lastni viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine. 

 

127. Kot sem prebrala, občina dobi sredstva na podlagi zahtevka, potem pa jih nakaže izvajalcu  - ali to 
drži? 

ODGOVOR: Občina dobi sredstva na podlagi zahtevka (katerega podlaga je en ali več računov po 
situaciji), potem pa jih nakaže izvajalcem. 

 

128. Obrazec št. 1 – prijavni obrazec stran 3/4 , tabela finančna konstrukcija – financerja neupravičenih 
stroškov bosta dve občini, kako naj izpolnimo tabelo?  

ODGOVOR: Obrazec izpolnite po virih financiranja, v primeru več občin razširite vrstice.   

 

129. Ali bo podpisnik pogodbe kot upravičenec ena ali obe občini? 

ODGOVOR: Podpisnik je vodilna občina v skladu s pogodbo o konzorciju občin. 

 

130. Občina je v letu 2006 izdelala dokument »Energetska zasnova občine Sevnica«. To je bil predhodnik 
LEK-a po prejšnji zakonodaji. Zanima nas ali je za razpis za sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012) ta dokument ustrezen ali je potrebno izdelati 
nov LEK za občino. 

ODGOVOR: Dokument "Energetska zasnova občine Sevnica" kot pogoj za prijavo na razpis zadostuje 
in ni potrebno izdelati novega LEK-a. 
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131. Kakšne so zahteve za steklene fasade  enake kot za zunanje stene? 

ODGOVOR: Zahteve za zunanje stene so neodvisne od konstrukcije stene. 

 

132. Nanašajoč se na določilo iz točke 7.3. Razpisne dokumentacije: Delež obnovljivih virov energije ali 
proizvodnje toplote iz kogeneracije po izvedbi sanacije  -  do 30 točk;  

Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnja toplote iz kogeneracije 

Točke: 

manj kot 1%.................................................................................................................................... 0 
točk 

od vključno 1% do vključno 5%..................................................................................................... 10 
točk 

nad 5% do vključno10%................................................................................................................ 20 
točk 

nad 10% do vključno 50%............................................................................................................. 25 
točk 

več kot 50%................................................................................................................................... 30 
točk 

 

Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnje toplote iz kogeneracije je razmerje med proizvedeno 
toploto iz obnovljivih virov energije oz. proizvodnje toplote iz kogeneracije in energijo, ki je 
potrebna za ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplote za tehnologijo. V izračun deleža OVE se 
štejejo le ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru tega razpisa. 

Vprašanje: Ali to pomeni, da v primeru, da v kolikor naprava za soproizvodnjo toplotne in električne 
energije (SPTE) deluje že pred energetsko sanacijo ni predmet zgornje ocene ali je ne glede na to 
delež iz OVE po zgornjem merilu priznan? Energetska sanacija namreč ne bo vsebovala postavitve 
novega kogeneracijskega postroja, bo pa sanacija toplovoda seveda vplivala na izkoristek prenosa 
toplote iz kotlovnice (tudi naprave SPTE) do ogrevane stavbe… 

ODGOVOR: V skladu z projektnim dokumentom OP ROPI si lahko pripišemo le tiste učinke, ki smo 
jih vzpodbudili z dodeljevanjem finančnih spodbud. Zato se v izračun  kazalnika štejejo le ukrepi, ki 
so bili izvedeni v okviru tega razpisa (tč 7.3 RD). Sanacija ogrevalnih sistemov torej ne bo povečala 
proizvodnje toplote iz kogeneracije oziroma OVE, bo pa imela določene prihranke energije. 

 

133. Ali se lahko vgrajujejo plastična okna? 

ODGOVOR: Pri vgradnji oken je potrebno upoštevati predpisane toplotne prehodnosti, ki so 
navedene v razpisu v poglavju 5 ter zakonodajo s področja zelenega javnega naročanja. 

 

134. Objekt od leta 2007 ni v funkciji,  zaradi naravne nesreče, kako opredeliti specifično rabo energije 
objekta pred sanacijo, ali lahko izhajamo iz elaborata gr.fizike oz. kaj je tisti pravi dokument s 
katerim bomo to dokazali. 
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ODGOVOR: Rabo energije se lahko dokazuje z rabo enegije objekta v obdobju 2005 do 2007. 
Tedanjo rabo je smiselno primerjati tudi s podatki iz elaborata gradbene fizike in v primeru velikih 
odstopanj ugotoviti vzroke. 

 

135. Kaj pomeni Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije (ali je  dovolj sklep župana ali sklep 
občinskega sveta)? 

ODGOVOR: Potrditev ID naj bo skladna z občinskimi akti. 

 

136. V povezavi z razpisom, bi želela preveriti, ali je omejitev glede starosti objekta, ki bo saniran, saj 
tega nisem uspela razbrati iz besedila javnega razpisa. Na javni razpis bi želeli kandidirati z 
objektom, ki je bil sicer zgrajen šele pred nekaj leti (gre za novogradnjo), je pa energetsko potraten 
objekt.  

ODGOVOR: V samem razpisu ni omejitev glede starosti objekta pač pa omejitev glede rabe energije. 
Objekti, kjer je specifična raba energije (ogrevanje in električna energija) < 80 kWh/m2/leto, niso 
upravičeni do prijave na razpis. 

 

137. Kaj vzamemo za osnovno vrednost pri izračunu specifičnih prihrankov? Ali se vzame povprečna 
specifična raba energije na podlagi dejanskih porab energije (energentov) v zadnjih treh letih, ali pa 
izračunana vrednost porabe energije iz gradbene fizike?  

ODGOVOR: Rabo energije se lahko dokazuje z rabo energije objekta v obdobju zadnjih treh let. 
Seveda je smiselno primerjati dobljene podatke  tudi s podatki iz elaborata gradbene fizike in v 
primeru velikih odstopanj ugotoviti vzroke. 

 

138. V razpisno dokumentacijo je potrebno navesti temperaturni primanjkljaj. Vprašanje je za katero 
obdobje?  

ODGOVOR: V vlogo se vnese povprečni temperaturni primanjkljaj za obdobje 30 let. 

 

139. Kolikšna je lahko razlika med povprečno dejansko porabo energije in izračunano porabo energije iz 
gradbene fizike?  

ODGOVOR: Za razpis ta podatek ni relevanten. Potrebno je ugotoviti, kakšna je sedanja raba in 
kakšni prihranki so možni. 

 

140. Ali v Prilogi 1.1 k prijavnemu obrazcu 1 pod točko 2 se vnesejo dejanska poraba energentov, ali pa  
je potrebno te tudi normirati glede na temperaturni primanjkljaj? 

ODGOVOR: Vpisuje se dejanska raba. 

 

141. Občina, je v lanskem letu iz lastnih sredstev delno sanirala Osnovno šolo. Pri tem so bila zamenjana 
okna v smislu energetske sanacije, ostalo je šlo bolj za sanacijo, ki ni imela vpliva na energetsko 
učinkovitost. Občina bi želela pristopiti k prijavi na razpis in nas zanima ali lahko lansko sanacijo 
(okna) kot 1. fazo energetske sanacije uveljavi strošek za okna, ob predpostavki, da ustrezajo 



REPUBLIKA SLOVENIJA     
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 

 

 
Langusova 4, 1000 Ljubljana T: 01 478 80 00 
 F: 01 478 81 39 
 E: gp.mzip@gov.si 

 

OP ROPI; RP: Trajnostna raba energije; PU1: Energetska sanacija javnih stavb         28 / 29 

Sofinanciranje  operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti   

izolativnim zahtevam. Dilema se pojavi pri tem, da bi za letošnjo 2. fazo sanacije izdelali posebej 
DIIP, okna pa so bila zajeta v lanskem DIIP-u? Ali je glede na to, da se celovita obnova vrši v fazah in 
opredeljena v dveh DIIP-ih lahko upošteva za prijavo na razpis? 

ODGOVOR: Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1.4.2011 in ki na 
dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer 
je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje 
podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Z menjavo oken, za katere ste imeli narejen DIIP, je operacija 
zaključena, zato jih ne morete upoštevati k prijavi na razpis. 

 

142. Prva šola  - načrtujemo nadomestno gradnjo na zemljišču poleg obstoječega objekta (obstoječa šola 
se ruši) .. dobili smo že odločbo EKO sklada za subvencioniranje ekološke gradnje. Druga šola bo 
deloma sanirana in deloma razširjena z prizidkom. Imamo sklep Ministrstva pristojnega za šolstvo 
za 3.000.000 sredstev (ki pa ni nujno, da jih bomo dobili). Ali sta šoli upravičeni do sredstev? 

ODGOVOR: Sredstva sofinanciranja se lahko dodelijo za namene tega razpisa za stavbe ali za tiste 
dele stavb, ki so v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, oziroma v solastništvu lokalne 
skupnosti ali več lokalnih skupnosti ter države ter za isti namen vsebine niso (bile) sofinancirane s 
strani EU skladov. Lokalna skupnost lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu, če je pridobila 
druge subvencije za isti namen, vendar le do višine upravičenih stroškov operacije. 

 

143. Sanacijo šole izvajamo v 4 fazah in sicer: 

1.       Faza: julij 2011 – menjava oken v zgornjem nadstropju in delna izolacija strehe 

2.       Faza: leto 2012 – menjava ostalega stavbnega pohištva 

3.       Faza: Leto 2013 – nova fasada  

4.       Faza: 2013 –menjava kotlovnice 

V NRP občine so bile do sedaj posamezne investicije financirane iz različnih postavk. Vse faze skupaj 
dosežejo prag 200.000 EUR. Ali je ta projekt upravičen do sredstev? 

ODGOVOR: Iz proračuna in NRP mora biti jasno razvidno da so sredstva rezervirana za sanacijo 
objekta, ki je predmet operacije.  Sredstva je mogoče pridobiti za vse operacije, ki so bile začete po 
1.4.2011 in ki na dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega 
dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja 
operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Če ima vaša celotna sanacija narejen eden 
DIIP kjer so zajete vse 4 faze, potem je mogoče pridobiti sredstva po tem razpisu, če pa imate 
narejen za vsako fazo posebej DIIP, je operacija npr. pri menjavi oken zaključena in sredstev za to 
operacijo po tem razpisu ni mogoče dobiti. 

 

144. Zanima nas v kolikor je za naložbo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, do kdaj ga moramo 
priložiti MzIP – je to ob oddaji vloge na javni razpis ali ga lahko dostavimo ob oddaji zahtevka za 
izplačilo sredstev? 

ODGOVOR: Kot izhaja iz razpisa, gradbenega dovoljenja ni potrebno predložiti ob vložiti vloge niti 
kasneje ob vložitvi zahtevka za plačilo. Kot vlagatelj ste dolžni gradbeno dovoljenje pridobiti v 
kolikor to zahteva zakon. S podpisanim obrazcem št. 2 se zavežete "da boste v primeru, da je za 
izvedbo operacije potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, le-tega pridobili na način in v rokih kot 
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to predvideva zakon". V primeru naknadne ugotovitve MzIP, da upravičenec, ki so mu bila 
dodeljena sredstva po tem razpisu, gradbenega dovoljenja ni pridobil, pa bi ga po zakonu moral, bo 
MzIP odstopilo od pogodbe o sofinanciranju ter zahtevalo vrnitev dodeljenih sredstev skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 

 

145. Kot nam je že bilo odgovorjeno je potrebno za izračun povprečnega temperaturnega primanjkljaja 
upoštevati povprečje 30 let. Prosim vas za odgovor na sledeča vprašanja: 

 
1. Glede na to, da nima vsak kraj svoje meteo. postaje, me zanima katere podatke uporabiti? 

Kot me je poučil ARSO je najprimernejša postaja tista, ki je na enaki oz. vsaj podobni 
nadmorski višini kot obravnavan kraj in je hkrati tudi blizu obravnavanega kraja.  

2. Postaje imajo podatke za različna obdobja. Zelo malo je postaj, ki bi imele podatke za zadnjih 
30 let! Kako sestaviti povprečje 30 let? Ali je lahko to povprečje iz različnih postaj in za 
različna obdobja? Primer: Meteo. postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu ima podatke za 
obdobje 1957-1994. Torej lahko za stavbe v Slovenj Gradcu uporabimo povprečje 1964-1994, 
iz omenjene postaje.  

ODGOVOR: Za izračun temperaturnega primanjkljaja se vzamejo podatki iz karte 
povprečnega temperaturnega primanjkljaja v obdobju 1971-2000 v pravilni 
mreži z ločljivostjo 1 km. Karto najdete na Atlasu okolja: 
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
kjer lahko iščete informacije tudi po koordinatah.  
 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

