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Obrazec št. 2.1: Skupni podatki o operaciji 

Na povabilo »Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja«,  

oznaka 

OJS_2017 

v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne 
osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora 
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje 
energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v 
javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 
»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« prijavljamo naslednjo operacijo:

Naziv operacije: 

Naziv prijavitelja: 

--- 

A. Skupni podatki o sklopu stavb, ki je predmet operacije
Količina Vrednost 

Število stavb, ki se energetsko prenavljajo v okviru operacije: 
Skupni prihranek končne energije [kWh/leto]: 
Skupna neto tlorisna površina stavb [m2]: 
Skupna uporabna površina stavb [m2]: 
Skupna kondicionirana površina stavb [m2]: 
Skupno povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi [kWh/leto]: 
Skupna poraba končne energije po prenovi [kWh/leto]: 

Operacija se izvaja kot izjema po 34. členu ZJZP: 
Operacija bo izvedena po JZP: 
Operacija bo izvedena po JN: 
Sočasno bo izgrajena e-polnilnica za avtomobile: 
V sklop je vključena stavba kulturne dediščine: 

--- 
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B. Vrednost operacije s prikazom razdelitve prihrankov izbrane variante
Vrednost operacije (brez DDV, tekoče cene): 
Znesek upravičenih stroškov1operacije (tekoče cene): 
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi: 
Finančna vrzel2: 
Znesek sofinanciranja operacije po izbrani varianti: 
Delež sofinanciranja operacije po izbrani varianti glede na znesek upravičenih 
stroškov v tekočih cenah: 

Delež prihrankov (%) 
Prijavitelj: 

Solastnik A: 

Solastnik B: 

Solastnik C: 

Solastnik D: 

Solastnik E: 

Solastnik F: 

Solastnik G: 

Zasebni partner – ESCO: 

Skupaj 100% 

--- 

C. Terminski načrt3in načrt izstavljanja zahtevkov za izplačilo (ZZI)
Začetek operacije (mesec, leto): 
Začetek GOI del: 
Zaključek GOI del: 
Zaključek operacije (mesec, leto): 
 Grobi terminski načrt je obvezna priloga vloge in se priloži kot fizično ločen podpisan in žigosan dokument. 

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 30.9.2017 [EUR]: 

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 30.9.2018 [EUR]: 

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 30.9.2019 [EUR]: 

--- 

Datum: Žig Podpis odgovorne osebe prijavitelja: 

Obrazec 2.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF obliki in 
priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.  

1 Skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 
2 Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 
3Terminski načrt mora biti v skladu z obdobjem upravičenosti stroškov/ izdatkov. 
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