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OBJAVA: 19. 4. 2017 – 1. krog ŠJS_2017 

1.  Prejeto: 13. 4. 2017 

V zvezi z izjavo izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe/stavb je naše ministrstvo 

opozorilo na neustreznost tako zasnovane izjave, a je bilo navedeno opozorilo upoštevano le v 

zvezi z vidikom kulturne dediščine, še vedno pa izjava ostaja v temelju neustrezna. Navedene 

zahteve se namreč s strokovnega vidika ne da v celoti zagotoviti, saj izdelovalec REP-a lahko le 

predlaga ukrepe, nima pa vpliva na končni izbor ukrepov in še manj na samo izvedbo. Za 

posamezne ukrepe energetske sanacije se odloči investitor sam v okviru izbranega scenarija 

energetskih ukrepov, pri sami izvedbi pa bo odgovornost glede izvedbe ukrepov na strani 

zasebnega partnerja, deloma tudi  nadzornega inženirja, da so ukrepi tudi dejansko izvedeni na 

način, ki je skladen z REP-om in PURES-om, v kolikor je to izvedljivo. Tovrstne izjave torej od 

izdelovalca REP-a ne moremo zahtevati, saj na izbor, način izvedbe ukrepov ter na izvedbo 

samo, ne bo imel nobenega vpliva, v kolikor ne bo sam v konkretnem primeru tudi v vlogi 

nadzora. Iz navedenih razlogov, izdelovalec REP-a ne more jamčiti, da bo stavba kot celoten 

objekt po izvedbi energetske sanacije izpolnjevala zahteve PURES-a. Lahko le potrdi, da je pri 

predlogu ukrepov PURES upošteval, v kolikor je bilo to mogoče, konkretni podatki pa se 

nahajajo v sami dokumentaciji REP-a, pri opisu posameznih ukrepov. 

 

O: Za pridobitev sredstev za sofinanciranje energetske prenove stavb je treba za izbrane scenarije 
celovitih energetskih prenov po posameznih stavbah zadostiti naslednjim zahtevam iz Pravilnika 
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10): 

 Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine stavbe in 
ločilne elemente delov stavbe z različnimi režimi toplotnega ugodja, ki se bodo v sklopu 
predvidene celovite en. prenove prenavljali (glej poglavje 3.1.1 pripadajoče tehnične 
smernice PURES). 

 Izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino 
toplotnega ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES). 

 Izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje - QNH na enoto 
kondicionirane prostornine Ve za javne stavbe (glej 7. člen PURES). 

 Izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES). 
 
Odstopanje od predpisane ravni učinkovite rabe energije je dopuščeno le pri stavbah, varovanih 
na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, katere običajno ni mogoče celovito 
energetsko prenoviti na način, ki ne bi negativno vplival na varovane vrednote. Zato z izrazom 
celovita energetska prenova stavb kulturne dediščine označujemo posebnost celovite energetske 
prenove, iz katere so izključeni vsi ukrepi, ki so iz vidika varstva kulturne dediščine nedopustni, 
saj  bi stavbi nesprejemljivo spremenili značaj ali videz. 
 
V izdelanem razširjenem energetskem pregledu je treba preučiti enega ali več scenarijev z enim 
ali več ukrepi, med njimi tudi scenarije celovite energetske prenove, ki izpolnjujejo zgoraj 
navedene minimalne zahteve energetske učinkovitosti stavb. Izbiro scenarija in njegovo 
ustreznost glede izpolnjevanja minimalnih zahtev energetske učinkovitosti potrdi izdelovalec 
izkaza energijskih lastnosti stavbe z izjavo, da bo stavba v primeru izvedbe po izbranem scenariju 
dosegala predpisano raven učinkovite rabe energije. 
 
V primeru izvedbe operacije po JN predstavlja izdelan izkaz energijskih lastnosti, ki povzema 
izbrani scenarij celovite energetske prenove iz razširjenega energetskega pregleda, dokončno 
dokazilo za ugotavljanje predpisane ravni učinkovite rabe energije. 
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Če se operacija izvaja po JZP in če se v postopku izbire zasebnega partnerja spremenijo ukrepi 
glede na predviden scenarij iz razširjenega energetskega pregleda, mora vlagatelj od kandidata že 
v okviru postopka izbire zahtevati izpolnjevanje pogojev »Povabila k oddaji vloge prijavitelja za 
posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države 
v letih 2017, 2018 in 2019« za doseganje predpisane ravni učinkovite rabe energije (t.j. izjava 
kandidata), po izdelavi projektne dokumentacije pa kandidat/ zasebni partner svojo izjavo potrdi 
še z izkazom energijskih lastnosti stavbe. 
 

2.  Prejeto: 13. 4. 2017 

Glede pogoja, da stavba, ki je predmet operacije, ne sme biti namenjena bivanju, bi želeli 

pojasnilo, kaj navedeno pomeni za prijavo projektov celostnih energetskih prenov Zavodov za 

prestajanje kazni zapora, ki jih Ministrstvo za pravosodje izvaja oz. bi jih lahko izvajalo po 

pooblastilu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). Ali navedeno pomeni, da 

celostna energetska prenova stavb teh zavodov ne more biti predmet prijave, kljub temu, da 

gre za stavbe v lasti RS in v upravljanju URSIKS kot organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, 

saj zaporniki v teh prostorih seveda tudi »bivajo«?  

O: Pogoj "da stavba ni namenjena bivanju" pomeni upoštevanje namembnosti stavbe, ki naj ne bi 

bila za stanovanjske namene. Tako je npr. v primeru Zavoda za prestajanje kazni zapora namen 

stavbe izvrševanje kazenskih sankcij. Ker takšne stavbe nimajo osnovnega namena bivanja, 

izpolnjujejo pogoj za upravičeno namembnost stavbe. 
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OBJAVA: 26. 4. 2017 – 2. krog ŠJS_2017 

3.  Prejeto: 24. 4. 2017 

V zvezi z javnim razpisom Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov 

operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti 

države, bi imeli vprašanje v zvezi z navedbo v javnem razpisu Povabilo k oddaji vloge 

prijavitelja (posodobitev 18. 1. 2017), 6. Pogoji za prijavo, 2. odstavek: "Poleg navedenih 

pogojev mora prijavitelj zagotoviti, da stavba/e ni/so namenjena/e bivanju.", in sicer nas 

zanima, katere stavbe so izključujoče in njih energetsko prenovo ne moremo prijaviti na JR. So 

to morda stavbe: dijaški dom, študentski dom, dom za starejše, socialno-varstveni zavod idr.? 

lepo prosimo za podajo pojasnitev. 

 

O: Pogoj "da stavba ni namenjena bivanju" pomeni upoštevanje namembnosti stavbe, ki naj ne bi 
bila za stanovanjske namene. V primeru domov za ostarele je namen objekta izvajanje socialne 
dejavnosti, v primeru dijaških in študentskih domov pa gre za izobraževalni namen. Ker takšne 
stavbe nimajo osnovnega namena bivanja, izpolnjujejo pogoj za upravičeno namembnost stavbe. 

 


