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1. NAZIV IN SEDEŽ NOSILNEGA POSREDNIŠKEGA 

ORGANA 

Nosilni posredniški organ je notranja organizacijska enota Ministrstva za infrastrukturo, Langusova 

ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/ 478 80 00, faks 01/ 478 81 39 (v nadaljevanju: MZI). 

2. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POVABILA 

Pravna podlaga za izvedbo povabila je navedena v poglavju 2 Navodil za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 

Pri izvajanju ukrepa energetske prenove stavb je potrebno upoštevati tudi naslednje objavljene 
dokumente:  

- Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI), 
- Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), 
- Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) ter 
- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK). 

 

3. PREDMET, UPRAVIČENCI IN PREDVIDENI UKREPI 

3.1. PREDMET POVABILA 

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki 

bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske 

kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja 

energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 

v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 

upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi 

stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v 

javnem sektorju«. Povabilo nosi oznako »OJS_2017«. 

Predlogi operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (v nadaljevanju: operacije) 

morajo biti v skladu z opredelitvami Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove 

stavb (Vlada RS), Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja (MZI) ter objavljenimi dokumenti iz 2. odstavka 2. poglavja tega 

povabila. 

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, 

objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/. 

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo 

predmetu povabila. 
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3.2. UPRAVIČENCI 

Do sofinanciranja po tem povabilu so upravičene osebe ožjega javnega sektorja. 

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

sektorja in/ali osebe ožjega in/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, so 

upravičenci po tem povabilu lahko tudi osebe ožjega ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj 

je država. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih 

razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je oseba ožjega javnega 

sektorja, s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za nosilca vloge (prijavitelja), prejemnika 

sredstev in nosilca izvedbe investicije. 

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

sektorja in/ali osebe ožjega in/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, ter osebe 

zasebnega prava, je operacija lahko predmet sofinanciranja zgolj v primeru, da oseba zasebnega 

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

operacije, ki se nanaša na osebo zasebnega prava, ni predmet sofinanciranja tega povabila. V tem 

primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki 

opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je oseba ožjega javnega sektorja s 

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

investicije. 

Z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju postane oseba ožjega javnega sektorja upravičenec. 

Osebe ožjega javnega sektorja, širšega javnega sektorja v lasti države in upravičenci so opredeljeni v 

poglavju Definicije Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja (MZI). 

3.3. PREDVIDENI UKREPI 

Predvideni ukrepi energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja so podrobneje opisani v poglavju 

2.1 Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, v Navodilih za delo 

posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) ter 

objavljenih dokumentih iz 2. odstavka 2 . poglavja tega povabila. 

4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA, VIŠINA SOFINANCIRANJA 

IN OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 

4.1. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so 

primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 7.647.059 
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EUR (6.500.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 1.147.059 EUR slovenske udeležbe kohezijske 

politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2017, 2018 in 2019.  

Delež sofinanciranja je podrobneje opredeljen v poglavju 5 Navodil za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 

 

4.2. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV/ IZDATKOV 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacije, ki bodo s strani organa upravljanja prejele 

odločitev o podpori, je, v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 

evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, od 1. 1. 2014 dalje za vse 

upravičene stroške v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov, razen del navedenih v poglavju 3.2, 

do zaključka obdobja upravičenosti, ki je določeno na 30. 9. 2019. V primerih, ko se operacija začne 

izvajati pred oddajo vloge, se bo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izvedlo preverjanje 

upoštevanja veljavne zakonodaje v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o 

podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 

obdobju 2014-2020. 

Stroški in izdatki za dela, navedena v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov, so upravičeni od 

objave predmetnega povabila dalje do zaključka obdobja upravičenosti stroškov, ki je določeno na 

30. 9. 2019. 

Operacije, ki so pred izdajo odločitve o podpori že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja. 

Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje 30. 9. 2019, ko 

posredniški organ prejme zadnji zahtevek za izplačilo. Do navedenega datuma mora biti operacija 

fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti in 

izvršena vsa plačila. 

5. UPRAVIČENI NAMENI IN UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske 

politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove 

stavb javnega sektorja (MZI). 

Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s 

sredstvi evropske kohezijske politike. 

6. POGOJI ZA PRIJAVO  

Pogoji za oddajo vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb 

ožjega javnega sektorja (v nadaljevanju »vloga prijavitelja«) so navedeni v poglavju 4.1 Navodil za 

delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 

(MZI). Za namen tega povabila mora prijavitelj izkazati, da je/so stavba/e, ki je/so predmet operacije, 
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v celoti v lasti države. V primeru solastništva države in/ali subjektov zasebnega prava, mora prijavitelj 

izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum o sofinanciranju z vsemi drugimi (so)lastniki 

stavb/e, iz katerega izhaja, da bo oseba zasebnega prava zagotovila celoto sredstev za izvedbo dela 

operacije, ki se nanaša na njen (so)lastniški delež.  

Poleg navedenih pogojev mora prijavitelj zagotoviti, da stavba/e ni/so namenjena/e bivanju in da 

operacija ne predstavlja državne pomoči. 

7. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 

Vse vloge, ki bodo v skladu z navodili tega povabila dostavljene pravočasno in formalno popolne ter 

bodo izpolnjevale pogoje za prijavo, navedene v Navodilih za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), bo strokovna komisija 

ocenila na osnovi meril za ocenjevanje, ki so navedena v poglavju 4.2 omenjenih navodil.  

8. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE Z OBRAZCI 

Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz 

dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. 

Celotna vloga mora biti predložena (1x) v fizični obliki in (1x) v elektronski obliki (CD/DVD/USB 

medij). Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del povabila posredniškim 

organom, ter zahtevanih dokumentov. 

Vsi obrazci in ostali dokumenti morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali 

osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge. 

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del vloge in niso pripravljeni s strani prijavitelja (npr. 

dokumenti zunanjih izvajalcev), so lahko predloženi v originalih ali v kopijah s štampiljko »kopija 

enaka originalu«. 

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. V kolikor so dokumenti v vlogi v tujem jeziku, lahko 

strokovna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost 

prevoda. V primeru dvoma lahko strokovna komisija dodatno zahteva sodno overjen prevod.  

V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti 

ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico 

dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic. 

Kadar več oseb javnega sektorja skupaj prijavlja operacijo, vlogo odda samo nosilec. 

Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na povabilo prijavlja več 

operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. 
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8.1. POPOLNOST VLOGE 

Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati 

obrazcem in drugim navodilom iz povabila: 

1. Osnovni podatki o prijavitelju in solastnikih (obrazca št. 1.1 in 1.2): 

 v obrazca se vpišejo zahtevani podatki, 

 obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja (obrazec 1.1) oziroma solastnika (obrazec 

1.2), 

 obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja (obrazec 1.1) oziroma solastnika (obrazec 

1.2), 

 obrazec 1.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni 

PDF obliki in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami povabila, 

 v primeru, da je (so)lastnikov več, se podatki vseh ostalih (so)lastnikov v obrazcu 1.2 

vnesejo v rubrike v nadaljevanju; pri tem se rubrike dodajo glede na skupno število 

(so)lastnikov 

 v primeru, da (so)lastnikov ni, se obrazec 1.2 ne izpolni. 

2. Skupni in osnovni podatki o operaciji (obrazca št. 2.1 in 2.2): 

 v obrazca se vpišejo zahtevani podatki, 

 obrazca se datira in žigosa z žigom prijavitelja, 

 obrazca podpiše odgovorna oseba 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 povabila. 

 v obrazcu 2.2 morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen 

kadar v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni 

potreben), 

 zneski iz tabele finančne konstrukcije - viri financiranja - morajo biti skladni z zneski iz 

investicijske dokumentacije, 

 v primeru, da operacija zajema več stavb, se manjkajoče vrstice dodajo. 

 

3. Osnovni podatki o stavbi (obrazec št. 3): 

 v obrazec se vpišejo zahtevani podatki, 

 obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja, 

 obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja, 

 v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen 

kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) preračun 

stalnih v tekoče cene ni potreben), 

 v primeru prijavljanja sklopa stavb se obrazec v celoti izpolni za vsako v sklop vključeno 

stavbo posebej. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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4. Izjava prijavitelja (obrazec št. 4): 

 z  se označi strinjanje z vsemi navedbami v izjavi, razen v primerih, ki so navedeni v 

opombah  

 obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja, 

 obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

5. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 5): 

 v obrazec se vpišejo zahtevani podatki, 

 z  se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena, 

 obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja, 

 obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

6. Ostali dokumenti navedeni na obrazcu št. 5. 

9. NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE 

Povabilo posredniškim organom je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18.12.2017. 

Prvi rok za oddajo vlog je 21. 4. 2017, drugi rok 19. 6. 2017, tretji rok 21. 8. 2017, četrti rok 20. 9. 

2017, peti rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom 

posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.mzi.gov.si objavljeno posebno 

obvestilo o porabi sredstev. 

Vlogo mora posredniški organ oddati skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo 

prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora 

biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec opreme ovojnice 

za prijavo na povabilo (obrazec št. 6). 

Prijavitelji oddajo vlogo ter dopolnitve, spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem na naslov: 

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno 

MZI vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za 

oddajo vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan 

oddaje na pošto (oddajna teorija). 

Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali oddana po pošti na naslov MZI do 21. 4. 

2017 (prvi rok), 19. 6. 2017 (drugi rok), 21. 8. 2017 (tretji rok), 20. 9. 2017 (četrti rok), 23. 10. 2017 

(peti rok) oziroma najkasneje do 18. 12. 2017 (skrajni rok). Vloge, ki bodo oddane po poteku 

posameznega roka, bodo obravnavane na naslednjem roku. V kolikor je vloga prepozna in naslednji 

rok za oddajo vlog ni predviden, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna in neodprta vrne. 

Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge lahko posredniški organ vlogo 

dopolni, spremeni ali umakne, kar mora na ovojnici označiti z oznako »DOPOLNITEV«, 

»SPREMEMBA« ali »UMIK«. V primeru umika vloge pred iztekom roka za oddajo vloge, se vloga s 

sklepom zavrže. 

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki so z 
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internimi akti prijavitelja opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej 

in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 

pa se nanašati na celotno vlogo. 

10. ODPIRANJE, PREVERJANJE FORMALNE POPOLNOSTI, 

VSEBINSKI PREGLED IN OCENJEVANJE VLOG TER 

ODLOČITEV O PRIMERNOSTI/NEPRIMERNOSTI OPERACIJE 

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti, vsebinski pregled in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev 

o primernosti/neprimernosti operacije bodo potekali po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo 

posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 

11. DOKUMENTACIJA POVABILA, DODATNE INFORMACIJE 

IN OBVEŠČANJE 

Dokumentacija povabila je z vsemi nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in odgovori na pisna 

vprašanja na voljo na spletnem naslovu: : http://www.mzi.gov.si. 

Vse informacije je potrebno zahtevati pisno na elektronski naslov: mzi.pp-eps@gov.si. 

Rok za posredovanje vprašanj je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. 

Vprašanje se pošlje pisno na elektronski naslov: mzi.pp-eps@gov.si. 

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog in 

imajo status dopolnitve dokumentacije povabila. 

 

Št. zadeve: 360-18/2017                                                                                        

                                                                                                                             dr. Peter Gašperšič 

                                                                                                                           MINISTER 
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