
     
 

Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
 

Občina: ______________________________________ 
 
Na prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru OP razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prijavljamo 
naslednjo operacijo: 

 
Naziv operacije: ______________________________________    
 
Operacijo prijavljamo v okviru naslednjih upravičenih namenov: 
 
 ENERGETSKA SANACIJA STAVB      ali        NADOMESTNA GRADNJA 

  energetska sanacija ovoja stavbe ali izvedeni ukrepi pri nadomestni gradnji 
     izvedba toplotne izolacije fasade 
     menjava ali vgradnja oken /vrat 
     izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru (podstrešja) 
     ostalo (izvedba toplotne izolacije kleti oz. tal, sanacija toplotnih mostov,…)  

 
in naslednjih neupravičenih namenov: 
 

 energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni in prezračevalni sistemi 
   optimizacija ogrevalnih sistemov 
   vgradnja prenosnikov za vračanje toplote 
   vgradnja generatorja hladu in posodobitev hladilnih sistemov 
   izboljšave na ogrevalnih sistemih 
   izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah 
   vgradnja frekvenčne regulacije 
     meritev porabe energije 
     ostalo : _____________________________________________________ 
   

 
  energetsko učinkovita razsvetljava 
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Vrednost operacije: 
Skupna vrednost celotne operacije, prijavljene na ta javni razpis (brez DDV, tekoče cene1): ____________EUR. 
Predviden znesek upravičenih stroškov operacije (brez DDV, tekoče cene): ___________ EUR. 
Predviden znesek sofinanciranja operacije po tem javnem razpisu: ____________ EUR. 
Predvideni diskontirani neto prihodki na operaciji v ekonomski dobi operacije: ____________  EUR. 
Predvidena finančna vrzel: ____________  %. 
Predvidena ekonomska interna stopnja donosnosti: ____________ %. 
 

Terminski načrt 
Datum potrditve DIIP (mesec, leto): ____________. 
Predviden začetek izvedbe operacije (mesec, leto)2: ____________ 
Predviden zaključek operacije (mesec in leto): ____________. 
Skrajni datum doseženih ciljev operacije: ____________ (najkasneje 2 leti po zaključku operacije). 
 

Osnovni podatki stavb, ki se energetsko sanirajo 
Raba toplote po letih: 
2011  ____________ [MWh/leto], 2010  ____________MWh/leto], 2009  ____________ [MWh/leto]. 
(1) Povprečna raba toplote v zadnjih treh letih (povprečje zgoraj navedenih podatkov): ____________ 
Raba električne energije: ____________ 
2011  ____________ [MWh/leto], 2010 ____________ [MWh/leto], 2009  ____________ [MWh/leto]. 
(2) Povprečna raba električne energije v zadnjih treh letih (povprečje zgoraj navedenih podatkov): ____________ 
(3) Temperaturni primanjkljaj: ____________Kdan. 
(4) Skupna (ogrevana) površina stavb, ki se energetsko sanira po tem razpisu: ____________ m2. 
Število stavb, ki se energetsko sanira po tem razpisu: ____________ (uskladiti s tabelo na strani 4). 
Predvidena raba toplote po sanaciji  ____________ [MWh/leto]. 
Predvidena raba električne energije po sanaciji  ____________ [MWh/leto]. 
(5) Predviden znesek upravičenih stroškov operacije (brez DDV, tekoče cene): ____________ EUR. 
 
Kazalniki operacije 
(6) Predviden prihranek toplote  ____________ [MWh/leto]. 
(7) Predviden prihranek električne energije  ____________ [MWh/leto]. 
 
Dosežena merila (izračun parametrov s strani prijavitelja je informativnega značaja in ni obvezen) 
(11) Korigiran temperaturni primanjkljaj  ____________ Kdan (= 3300 / (3) ). 
Specifični prihranki  ____________ [kWh/m2/leto] (= ((6) + (7)) / (4) * (11) * 1000). 
Specifična višina investicije ____________  [€/MWh/leto] (=(5) / ((6) + (7)) ). 
 

1 Kadar je vrednost po stalnih cenah enaka vrednosti po tekočih cenah (operacija se zaključi v manj kot enem letu od datuma določitve 
ocene investicijskih stroškov po stalnih cenah), se vpiše vrednost po stalnih cenah. 
2 Datum podpisa pogodbe z izvajalcem GOI del. 
OP ROPI; 6. RP: Trajnostna raba energije; 1. PU: Energetska sanacija javnih stavb 
JR »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« 
Januar 2013  2/4  
 

                                                           



     
 

Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
 

Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR (na dve decimalki), tekoče 
cene:  

Vir financiranja 
 

Pred letom 
2013 

Plan 
2013 

Plan 
2014 

Plan 
2015 

SKUPAJ 

1. Proračun RS 
Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor PP 962210      

2. Občina 
Lastna udeležba v višini 15 % 
upravičenih stroškov      

Neupravičeni stroški      
Skupaj javni viri (1.+2.)      
3. Drugi viri 

      
      

Skupaj drugi viri      
Skupaj viri (1. + 2. + 3.)      

 
Glavne aktivnosti operacije (skladno z navedbami v investicijskem dokumentu oz. dispoziciji operacije): 
Aktivnost Upravičeni stroški 

aktivnosti (skladno z 
razpisno 
dokumentacijo) - brez 
DDV, v EUR 

Predviden pričetek 
(mesec, leto) 

Predviden zaključek 
(mesec, leto) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 
 
Predhodno izvedene aktivnosti v okviru operacije: 

 v okviru operacije so že bile izvedene naslednje aktivnosti: ____________; 
 v okviru operacije še ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti razen tistih, ki so bile pogoj za prijavo na ta javni 

razpis. 
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Predhodno sofinanciranje operacije iz državnega proračuna: 
 DA, v višini  ____________ EUR, s strani (vir financiranja): ____________, po javnem razpisu (naziv javnega 

razpisa): ____________. 
 NE, ta operacije še ni bila sofinancirana iz državnega proračuna. 

 
Število vključenih stavb na ravni operacije 

ID stavbe:  

Naziv stavbe:  

Naslov stavbe:  

ID stavbe:  

Naziv stavbe:  

Naslov stavbe:  

ID stavbe:  

Naziv stavbe:  

Naslov stavbe:  

ID stavbe:  

Naziv stavbe:  

Naslov stavbe:  

ID stavbe:  

Naziv stavbe:  

Naslov stavbe:  

 
 
Datum: ____________ Žig Podpis odgovorne osebe prijavitelja: 

 
 ____________________________ 
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