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Različica Datum Opomba/ sprememba 
poglavja 

Komentar 

1.00 25. 2. 2016 Osnovna različica Dokument predstavlja osnovo za začetek izvajanja ukrepa 
energetske prenove stavb javnega sektorja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014 - 2020 

1.01 2. 3. 2016 Prva sprememba Za naslovnico je vrinjena nova stran s tabelo različic dokumenta. 

Odpravljene so tipkarske napake v poglavju 4.2 Merila za 
ocenjevanje, in sicer je na straneh 15 različice 1.01 (stran 14 
različice 1.00) in 16 različice 1.01 (stran 15 različice 1.00) izbrisan 
tekst »na m2« pri navajanju količine »letni prihranek končne 
energije«. 

1.02 15. 4. 2016 Druga sprememba Stran 7: dopolnjena je definicija upravičenca. 

Strani 13 in 14: določeno je dokazilo za dokazovanje izpolnjevanja 
pogoja. 

Stran 14: dodano je navodilo glede izračuna finančne vrzeli. 

Stran 16: dodana je razlaga pogojev Aa in Ba; v tabeli 2 je 
odpravljeno napačno označevanje meril. 

Stran 20: spremenjeni sta poglavji 5 in 5.1. 

Stran 23: dodana je nova alineja v okviru drugega odstavka 
poglavja 6.2. 

Posodobljeno je kazalo. 

1.03 22. 6. 2016 Tretja sprememba Stran 6: dopolnjena je definicija izvajalca. 

Stran 11: med pravno podlago je dodana Uredba o zagotavljanju 
prihrankov energije. 

Stran 13: v točkah 3 in 4 poglavja 3 Navodila za izvedbo operacij 
so upoštevane spremembe Navodil OU za načrtovanje, odločanje 
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 
2020. 

Stran 14: brisana je točka 8 poglavja 3 Navodila za izvedbo 
operacij. Spremenjeno je besedilo dosedanje točke 9, ki postane 
točka 8. 

Stran 15: zaradi razjasnitve je dopolnjeno besedilo zadnje alineje. 

Stran 16: v tabeli 1 poglavja 4.1 so narejeni tehnični popravki, 
dodan je seznam zahtevanih dokazil. 

Stran 18: dopolnjeno je besedilo predzadnjega odstavka. 

Stran 21: v točki C. a je dodana obrazložitev, kdaj se šteje, da se 
operacija izvaja po JZP. Ocenjevalnemu merilu C. a je dodana 
formula za izračun točk. 

Stran 22: v formulah meril C. b. i in C. b. ii je beseda investicije 
nadomeščena z besedo operacije. 

Stran 21: besedilo opombe 4 je dopolnjeno z »je operacija 
izvedena v celoti (100 %)«. 

Stran 23: izbrisano je poglavje 5.1. 

Posodobljeno je kazalo. 

1.04 2. 9. 2016 Četrta sprememba Dopolnjeni sta številki prednostne naložbe in prednostnega cilja 
na naslovnici. 

Stran 10: iz besedne zveze »3 % skupne uporabne tlorisne 
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površine« je brisan pridevnik »uporabne«. 

Stran 11: posodobljen je seznam ključne pravne podlage. 

Stran 17: dodani sta opombi, kdaj se operacija šteje za JZP in kdaj 
za JN. 

Stran 19: v vrstici Ab tabele je dodana beseda »povečanjem« pred 
besedo »proizvodnje«. 

Stran 19: popravljen je tekst kazalnika Ab) v tabeli 2. 

Stran 21: dodana je opomba, kdaj se operacija šteje za JZP. 

Stran 22: popravljena je mejna vrednost razredov za višino 
operacije pri kazalniku Cb) in spremenjena formula za izračun 
števila točk v primeru JZP. Dodani sta opombi, kdaj se operacija 
šteje za JZP in kdaj za JN. 

Stran 24: posodobljen je sklic na Pravilnik o metodologiji za 
izvedbo in vsebini energetskega pregleda. 

V celotnem dokumentu je beseda »komisija« dopolnjena s 
pridevnikom »strokovna«. 

1.05 23. 3. 2017 Peta sprememba Stran 7: popravljena definicija upravičenca. 

Stran 8: popravljena definicija nosilnega posredniškega organa. 

Stran 10-11:  dodana zahteva za upoštevanje naslednjih 
dokumentov: 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). 

Stran 12: popravek citatov. 

Strani 13 – 17  (Poglavje 3): sprememba postopka izvajanja ukrepa 
energetske prenove stavb. 

Strani 19 – 21: v tabeli 1 (Poglavje 4.1 »Pogoji za prijavo«) 
vključitev točk 6.1, 6.3 in 6.4, dopolnitev pri oceni možnosti JZP in 
projektni dokumentaciji, vključitev izkazovanja upravičenosti 
stroškov skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja, namembnosti stavbe 
ter dopolnitev pri izjavi izdelovalca izkaza energijskih lastnosti 
stavbe. 

Stran 31: dodana nova točka 6.3 »Načrt merjenja in kontrole 
prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt stalne optimizacije 
delovanja energetskih sistemov«. 

Stran 33: dodana nova točka 6.4 »Projektna dokumentacija«. 

1.06 16. 2. 2018 Šesta sprememba Stran 7: Dodani definiciji za »stavbo kulturne dediščine« in 
»Celovito energetsko prenovo stavb kulturne dediščine«. 

Stran 8: Dopolnjena oziroma spremenjena definicija »Operacije«. 

Stran 13 in 14: Dopolnjene in posodobljene pravne podlage. 

Stran 20: Sprememba vsebine pogoja »dodeljevanje podpore 
samo tistim stavbam, ki izkazujejo določen nivo dovedene 
energije. 
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Stran 20 - 24: Sprememba vsebine poglavja »4.1 Pogoji za 
prijavo«. 

Strani 24 - 29: Sprememba vsebine poglavja »4.2 MERILA ZA 
OCENJEVANJE«. 

Stran 31: Dodano poglavje »5.1 IZPLAČILO SREDSTEV PRI 
RAZMERJU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA«. 

Strani 32 - 34: Spremembe vsebine poglavja »6.1 RAZŠIRJEN 
ENERGETSKI PREGLED (REP)«. 

Strani 35 - 37: Spremembe vsebine poglavja »6.2 INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA (ID)«. 

1.07 9. 1. 2019 Sedma sprememba Stran 6: Posodobljen »SEZNAM KRATIC«. 

Stran 11: Popravljen naziv »prednostne naložbe« in dodana 
dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb. 

Stran 13 in 14: Dopolnjene in posodobljene pravne podlage. 

Strani 15 – 20: Spremembe relevantnih vsebin poglavja »3 
NAVODILA ZA IZVEDBO OPERACIJE«. 

Strani 20 – 24: Spremembe relevantnih vsebin poglavja »4.1 
POGOJI ZA PRIJAVO«. 

Stran 23: Termin »odgovorni projektant« se zamenja z »vodjo 
projekta«. 

Stran 28: Popravljena je opomba, ki se nanaša na izračun kazalnika 
tBa pri stavbah kulturne dediščine. 

Stran 30: Spremembe vsebine poglavja »5 SOFINANCIRANJE 
OPERACIJ«. 

Strani 35 - 37: Spremembe vsebine poglavja »6.2 INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA (ID)«. 

Stran 39: Spremembe vsebine poglavja »6.4 PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA«. 
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SEZNAM KRATIC 

AN sNES Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

DSEPS Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb z dopolnitvijo 

EPS Energetska prenova stavb 

ESI Evropski strukturni in investicijski skladi  

EU Evropska unija 

IZP Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev 

IP Investicijski program 

JN Javno naročilo 

JZP Javno-zasebno partnerstvo 

KS Kohezijski sklad 

MZI Ministrstvo za infrastrukturo 

OP EKP 2014 - 2020 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 

2014 - 2020 

OU Organ upravljanja za sklade evropske kohezijske politike 

OVE  Obnovljivi viri energije 

DGD Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 

DNZO Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte 

DSN Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti 

PID Projektna dokumentacija izvedenih del 

PIZ Predinvesticijska zasnova 

PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje 

URE  Učinkovita raba energije 

ZZI Zahtevek za izplačilo 
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DEFINICIJE 

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju 

stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, 

klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves 

ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo. 

»Energetska prenova stavb« zajema ukrepe v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene stavbne 

elemente, ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje.  

»Stavba kulturne dediščine« je vsaka stavba, ki je varovana po predpisih varstva kulturne dediščine, 

ne glede na to, ali se posamezna stavba nahaja znotraj naselbinske dediščine ali je varovana sama po 

sebi kot stavbna dediščina. Pojem vključuje celotno gradacijo dediščine ne glede na vrsto pravne  

podlage, torej registrirano kulturno dediščino, kulturne spomenike lokalnega pomena, kulturne 

spomenike državnega pomena in stavbe, ki so varovane kot sestavni del območja naselbinske 

dediščine. 

»Celovita energetska prenova stavb kulturne dediščine« oziroma njen obseg je odvisen od 

arhitekturnega in zgodovinskega pomena posamezne stavbe, ki morata biti upoštevana, s čimer se 

zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev kulturne dediščine ter njeno vzdrževanje, obnova, prenova, 

uporaba in oživljanje tako, da posegi vanjo ne spreminjajo videza, strukture, notranjih razmerij in 

uporabe dediščine. Stavbe, ki imajo prepoznavne stavbne elemente oziroma so zavarovane kot 

kulturna dediščina, običajno ni mogoče celovito energetsko prenoviti na način, ki ne bi negativno 

vplival na varovane vrednote. Zato s tem izrazom označujemo posebnost celovite energetske 

prenove, iz katere so izključeni vsi ukrepi, ki bi posamezni stavbi nepovrnljivo spremenili značaj ali 

videz. 

»Energetsko pogodbeništvo« je model naložb v energetsko prenovo stavb z vključevanjem 

zasebnega kapitala podjetij, ki izvajajo energetske storitve. 

»Investicijska dokumentacija« je zbir podatkov in izračunov, potrebnih za oceno ekonomskih in 

drugih (tehničnih, tehnoloških, okoljskih idr.) vplivov odločitve o investiciji. Po določilih Uredbe o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 

zajema (glede na vrednost investicije) dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, 

predinvesticijsko zasnovo PIZ, investicijski program IP, poročilo o izvajanju ter poročila o spremljanju 

investicijskega projekta (v fazi obratovanja). Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in 

namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. 

»Izvajalec energetske prenove« je podjetje, ki izvede energetsko prenovo javne stavbe. V primeru da 

je izvajalec istočasno tudi dobavitelj elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim 

odjemalcem, prihrankov energije, ki so posledica izvedenih ukrepov energetske učinkovitosti in so 

predmet sofinanciranja, ne sme upoštevati v okviru sheme prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih opredeljene z 318. členom EZ-1 in Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 

RS, št. 96/14). 



 

 

8/ 39 

 

»Koncesionar« je izvajalec javno-zasebnega partnerstva v primeru koncesijske oblike javno-

zasebnega partnerstva. 

»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja 

zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem 

povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih 

instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in 

nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov.  

Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če 

energetska prenova te/teh stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v 

konstrukcijo ipd.). V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije 

štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem. 

»Osebe javnega sektorja« za potrebe prenove v skladu s prvim odstavkom 348. člena1 energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1) določi ministrstvo, pristojno za sistem 

ravnanja s stvarnim premoženjem države. 

»Upravičenec« je oseba ožjega javnega sektorja in oseba širšega javnega sektorja. Za namen 

izvajanja ukrepa energetske prenove stavb javnega sektorja so upravičenci lahko le osebe javnega 

sektorja, katerih namen ustanovitve je izvajanje javne službe in predlog operacije ne predstavlja 

državne pomoči. 

»Osebe ožjega javnega sektorja« so ministrstva, organi v njihovi sestavi, upravne enote, vladne 

službe, pravosodni organi in drugi državni organi. 

»Osebe širšega javnega sektorja« so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne 

agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je država, ter občine in javni zavodi, javni gospodarski 

zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je občina. 

                                                             

1
 348. člen EZ-1  

(1) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, in ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim 

premoženjem, sprejme dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih 

stanovanjskih in poslovnih stavb. Strategija vključuje določitev oseb ožjega in širšega javnega sektorja za potrebe prenove, 

površine stavb v lasti in v uporabi oseb javnega sektorja, določitev deleža prenove skupne tlorisne površine stavb v lasti in 

rabi oseb ožjega javnega sektorja, pregled nacionalnega stavbnega fonda, opredelitev stroškovno učinkovitih pristopov 

prenove za različne vrste stavb, ukrepe za spodbujanje stroškovno učinkovite temeljite prenove stavb, ukrepe za usmerjanje 

naložbenih odločitev posameznikov, gradbene industrije in finančnih institucij. Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o 

varstvu kulturne dediščine, so v strategiji obravnavane posebej. Strategija mora upoštevati vse programe in akcijske načrte, 

povezane s tem področjem. Vsaka tri leta se strategija posodobi. 

(2) Pri izvajanju ukrepov za večjo prenovo stavb se upošteva stavba kot celota, vključno z ovojem stavbe, opremo, 

obratovanjem in vzdrževanjem. Prednost pri prenovi morajo imeti stavbe z najnižjo energetsko učinkovitostjo, če je to 

stroškovno in tehnično izvedljivo. 

(3) Iz teh ukrepov so izvzete stavbe, ki se uporabljajo za: 

- namene nacionalne obrambe, vendar brez posameznih bivalnih prostorov ali poslovnih delov stavb, 

- obredne namene ali verske dejavnosti. 
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Za namen energetske prenove stavb se osebe javnega sektorja določijo na način, ki je prikazan na 

spodnji sliki. 

Slika 1: Osebe javnega sektorja za namen energetske prenove stavb 

 

JAVNI SEKTOR

 
OSEBE OŽJEGA JAVNEGA SEKTORJA

 
OSEBE ŠIRŠEGA JAVNEGA SEKTORJA

UstanovItelj
DRŽAVA

Ustanovitelj
OBČINA

 

»Posredniški organi« so lahko v skladu z določili Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna 

mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 15/17 in 69/17; v nadaljevanju: Uredba) 

in evropske področne zakonodaje ministrstva, ki so pristojna za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, gospodarski razvoj in tehnologijo, kulturo, notranje zadeve, javno upravo, 

pravosodje, infrastrukturo, okolje in prostor, izobraževanje, znanost in šport ter zdravje. Za potrebe 

izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanja energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 

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

stanovanjskem sektorju« so, na podlagi odločitve organa upravljanja, posredniški organ ministrstva, 

ki so pristojna za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kulturo, javno upravo, pravosodje, 

izobraževanje, znanost in šport ter zdravje. Organi, ki v okviru navedene prednostne naložbe 

sodelujejo v operacijah, vendar nimajo statusa posredniškega organa, sodelujejo v procesu kot 

upravičenci. 

»Nosilni posredniški organ« je v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje energetske 

učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni 

infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« na področju povečanja 

učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju v skladu z 2. odstavkom 11. člena Uredbe notranja 

organizacijska enota ministrstva, pristojnega za infrastrukturo. 

 »Predmet« ukrepa energetske prenove stavb javnega sektorja so, na podlagi Direktive 2012/27/EU, 

vse stavbe v lasti in rabi oseb javnega sektorja, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, pri čemer so osebe 

javnega sektorja, ki lahko izvajajo energetsko prenovo stavb določene v okviru »Dolgoročne strategije 

za spodbujanje naložb energetske prenove stavb« in razdeljene na osebe ožjega javnega sektorja ter 

osebe širšega javnega sektorja v lasti države in občin. Iz predmeta ukrepov so izvzete stavbe, ki se 
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uporabljajo za namene nacionalne obrambe, vendar brez posameznih bivalnih prostorov ali 

poslovnih delov stavb ter obredne namene ali verske dejavnosti. 

»Prijavitelj« je oseba, ki se prijavlja na razpis oziroma povabilo.  

»Projektna dokumentacija« je urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, 

risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne in tehnične značilnosti projekta. 

Obsega dokumentacijo, določeno z zakonom, ki ureja graditev stavb (idejna zasnova, idejni projekt, 

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (kjer je zahtevan), projekt za izvedbo). 

 »Ukrep« zajema širši ali ožji nabor del, ki pripomorejo k izvedbi energetske prenove stavbe. 

Najpogostejši ukrepi pri energetski prenovi stanovanjskih in nestanovanjskih stavb so ukrepi na ovoju 

stavbe, ogrevalnem sistemu, sistemu prezračevanja in klimatizacije, pri rabi sanitarne vode ter pri 

rabi in za proizvodnjo električne energije. 

»Zavezanci« za izvajanje teh Navodil so vsi posredniški organi in upravičenci, kot so opredeljeni v teh 

Navodilih, Uredbi in evropski področni zakonodaji (v nadaljevanju: zavezanci). 
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1 NAMEN NAVODIL 

Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta »Operativni program za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020« zavezala, da bo v okviru izbrane prednostne 

naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe 

obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem 

sektorju« podprla specifična cilja povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in 

gospodinjstvih. Kot ukrep, ki bo podpiral oba navedena specifična cilja, je v okviru prednostne 

naložbe predviden razvoj sistema energetske prenove stavb na temelju energetskega pogodbeništva 

kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ta sistem se bo razvijal predvsem v 

javnem sektorju, če bo izvedljivo, pa tudi v sektorju gospodinjstev. 

Izbor specifičnega cilja temelji na določbah evropske in posledično nacionalne zakonodaje, kjer 

Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) od držav članic EU zahteva, da pripravijo 

dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo stavb in da od 1. januarja 2014 vsako leto 

prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki se 

ogrevajo in/ali ohlajajo, in da tako izpolnijo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti po 

Direktivi o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). 

 »Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb«, sprejeta s strani Vlade RS 

konec oktobra 2015, in njena dopolnitev, sprejeta s strani Vlade RS februarja 2018, sta krovna 

dokumenta, ki določata namen, cilje, predmet in okvirne postopke energetske prenove stavb javnega 

sektorja, vendar ne zajemata podrobnih navodil za izvajanje ukrepa energetske prenove stavb. 

Namen izdelave Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 

javnih stavb (v nadaljevanju: Navodila) je posredniškim organom in upravičencem nuditi vse 

potrebne informacije, pripomočke, priporočila in smernice, da bo mogoče s čim nižjimi vložki 

(materialnimi, finančnimi, človeškimi) doseči kar največji izkupiček posameznega ukrepa, ter podati 

podrobnejšo opredelitev delovanja in postopkov za delo posredniških organov in upravičencev pri 

izvajanju ukrepa energetske prenove stavb. 

Navodila za delo upravičencev v okviru širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina, 

oziroma za občine, bodo podrobneje opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer se bodo 

kot pogoji in merila za izbor operacije ter pripravo dokumentacije smiselno uporabili pogoji in merila, 

kot so opredeljeni v teh navodilih. 

Cilj Navodil je jasna opredelitev postopkov za pristop in izbiro operacije ter pripravo vse potrebne 

dokumentacije za standardizacijo postopka priprave in izbire operacij v naložbah energetske prenove 

stavb javnega sektorja. 

Pri izvajanju ukrepa energetske prenove stavb je poleg teh Navodil 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), 
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- Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) ter 

- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK). 
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2 PRAVNA PODLAGA 

 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju: Uredba EU 1303/2013); 

 Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 

Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami (v 

nadaljevanju: Uredba EU 1300/2013); 

 Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 

1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 

skladu za pomorstvo in ribištvo z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba EU 480/2014); 

 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o 

finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 

1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (v nadaljevanju: Uredba (EU, Euratom) 2018/1046); 

 Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 

obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16, 

58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18; v nadaljevanju: Uredba); 

 Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in 

vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; 

 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; 

 Direktiva o energetski učinkovitosti (v nadaljevanju: Direktiva 2012/27/EU); 

 Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (v nadaljevanju: Direktiva 2010/31/EU); 

 Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 

za obdobje 2014 - 2020 (SVRK, oktober 2016); 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1); 

 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (MZI, oktober 2015); 

 Dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (MZI, februar 

2018); 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16, v nadaljevanju: UEM); 

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP); 

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); 

 Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva 

(Uradni list RS, št. 32/07); 
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 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ); 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.); 

 Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18); 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg); 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 

90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZVKD -1); 

 Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16); 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1); 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17); 

 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01); 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo) 

 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14); 

 Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16); 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ, v 
nadaljevanju: PURES); 

 Tehnična smernica TSG – 1 - 004:2010 Učinkovita raba energije (v nadaljevanju: Tehnična 
smernica). 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14); 
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3 NAVODILA ZA IZVEDBO OPERACIJE 

Za potrebe izvajanja ukrepa energetske prenove stavb javnega sektorja poteka opredelitev 

postopkov za pristop in izbiro operacije dvostopenjsko, in sicer potekata v prvi fazi povabilo in izbira 

operacije s strani nosilnega posredniškega organa, ki ji sledi faza postopka potrditve operacije v 

skladu s postopki izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020. 

Na podlagi 11. člena Uredbe sodeluje ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, v okviru procesa 

izvajanja evropske kohezijske politike kot nosilni posredniški organ, pristojen za izvedbo ukrepa 

energetske prenove stavb, ostala ministrstva pa kot posredniški organi. Organi, ki sodelujejo v okviru 

navedene prednostne naložbe in nimajo statusa posredniškega organa, sodelujejo v procesu kot 

upravičenci. 

Razmerja med nosilnim posredniškim organom, posredniškimi organi in upravičenci prikazuje 

spodnja slika. 

Slika 2: Razmerja med nosilnim posredniškim organom, posredniškimi organi in upravičenci 

NOSILNI POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za infrastrukturo

MZI

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za javno upravo 

MJU

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za kulturo

MK

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport
MIZŠ

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti
MDDSZ

Upravičenec
 

Upravičenec
 

Upravičenec
 

Upravičenec
 

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za pravosodje

MP

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za zdravje

MZ

Upravičenec
 

Upravičenec
 

POSREDNIŠKI ORGAN
Ministrstvo za infrastrukturo

MZI

Upravičenec
 

 

Skladno z Uredbo se, kot način izbora operacij za osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega 

javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, izvede izbor operacij v obliki neposredne potrditve 

operacije. 

Postopek izvajanja ukrepa energetske prenove stavb je sledeč: 

1. Povabilo posredniškim organom 

Predvidoma na začetku tekočega leta nosilni posredniški organ objavi povabilo posredniškim 
organom za posredovanje »Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije« (v 
nadaljevanju:  vloga). Vloga mora biti s strani posredniškega organa posredovana v skladu s 
pogoji, določenimi v povabilu, določili »Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o 
podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014 - 2020« ter določili teh Navodil. Minister ali državni sekretar izda 
sklep o začetku postopka in imenuje strokovno komisijo, ki bo izvedla postopek.  

Dokumentacija povabila se z vsemi nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in odgovori na 
pisna vprašanja objavlja na spletnem naslovu nosilnega posredniškega organa. 

2. Oddaja vlog 

Povabilo posredniškim organom je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do roka, 
določenega v povabilu.  
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Vloge morajo biti s strani posredniškega organa oddane najkasneje do roka, določenega v 
povabilu. Če je v povabilu določenih več rokov za oddajo vloge, so vloge oddane po poteku 
posameznega roka 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 
neodprta vrne. 

Vloga mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen skladno z 
zahtevanim obrazcem opreme ovojnice. 

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«. 

3. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog 

Strokovna komisija odpira vloge in ugotavlja formalno popolnost prispelih vlog po zaporedju 
vložitve, in sicer v roku 8 dni po prejemu vsake vloge, glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. Strokovna komisija o odpiranju in pregledu formalne popolnosti vlog 
vodi zapisnik. Če strokovna komisija ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, v roku 8 dni po 
odpiranju in pregledu formalne popolnosti vlog pozove posredniški organ na formalno 
dopolnitev vloge v roku, ki ga določi kot primernega za dopolnitev vloge in ni daljši od 15 dni.  

Nebistvene formalne pomanjkljivosti in očitne napake niso predmet poziva za dopolnitev. 
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in 
podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev. 

Posredniški organ lahko pisno zaprosi za podaljšanje roka za dopolnitev vloge. Zaprosilo za 
podaljšanje roka mora nosilni posredniški organ prejeti najkasneje pred potekom roka za 
dopolnitev vloge. Strokovna komisija odloči o podaljšanju roka za dopolnitev.  

Če posredniški organ vloge ustrezno ne dopolni v roku, ki ga določi strokovna komisija, oziroma 
če je vloga tudi po prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. 

4. Strokovni pregled in ocenjevanje vlog 

Po pregledu formalne popolnosti vlog strokovna komisija pri vseh formalno popolnih vlogah 
preveri izpolnjevanje pogojev, določenih v povabilu posredniškim organom ter v teh Navodilih. 
Operacije, ki izpolnjujejo pogoje, se nadalje presojajo na podlagi meril za ocenjevanje. Pogoji in 
merila za izbor operacij, na podlagi katerih bo strokovna komisija izvedla oceno, so v skladu z 
Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
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politike za obdobje 2014 - 2020. Strokovna komisija mora o opravljanju strokovnega  pregleda 
vlog in njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.  

Za potrebe izvajanja ukrepa energetske prenove stavb lahko strokovna komisija v fazi 
strokovnega pregleda vlog, v kolikor pri strokovnem pregledu ni izkazano izpolnjevanje 
zahtevanih pogojev iz povabila posredniškim organom, teh Navodil in vseh ostalih objavljenih 
dokumentov iz 7. odstavka 1. poglavja teh Navodil, oziroma so ugotovljene napake pri 
podatkih, potrebnih za izračun kazalnikov, in vloge ni možno oceniti na podlagi meril za 
ocenjevanje, pozove posredniški organ na vsebinsko dopolnitev, razjasnitev ali spremembo 
vloge v roku, ki ga določi kot primernega. 

V kolikor posredniški organ vsebinske dopolnitve, razjasnitve ali spremembe vloge ne more 
posredovati v določenem roku, lahko pisno zaprosi za podaljšanje roka ali pisno zaprosi za 
obravnavo vloge na naslednjem roku. Zaprosilo za podaljšanje roka ali zaprosilo za obravnavo 
vloge na naslednjem roku mora nosilni posredniški organ prejeti najkasneje pred potekom roka 
za vsebinsko dopolnitev, razjasnitev ali spremembo vloge. Strokovna komisija odloči o 
podaljšanju roka ali o obravnavi vloge na naslednjem roku. V primeru odločitve strokovne 
komisije o obravnavi vloge na naslednjem roku, mora posredniški organ vlogo dopolniti, 
razjasniti ali spremeniti do poteka naslednjega roka za oddajo vlog. V tem primeru je vloga 
obravnavana šele po poteku naslednjega roka. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni 
predviden, se vloga oceni kot neprimerna.  

5. Odločitev o primernosti/neprimernosti operacije 

Če posredniški organ vloge ustrezno vsebinsko ne dopolni, razjasni ali spremeni v roku, se 
vloga oceni kot neprimerna. Če vloga kljub prejeti dopolnitvi, razjasnitvi, spremembi ne 
izpolnjuje zahtevane pogoje iz povabila posredniškim organom, teh Navodil in vseh ostalih 
objavljenih dokumentov iz 7. odstavka 1. poglavja teh Navodil, ali je ni možno oceniti na 
podlagi meril za ocenjevanje ali ne dosega zahtevanega praga skladno s točko 4.2 teh Navodil, 
se vloga oceni kot neprimerna.   
 
Kot neprimerna se oceni tudi vloga, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz povabila 
posredniškim organom, teh Navodil in vseh ostalih objavljenih dokumentov iz 7. odstavka 1. 
poglavja teh Navodil, je ocenjena na podlagi meril za ocenjevanje in dosega zahtevan prag 
skladno s točko 4.2 teh Navodil, vendar glede na uvrstitev vloge na podlagi točkovanja ni več 
razpoložljivih sredstev.  

Na podlagi ocene vlog in razpoložljivosti sredstev strokovna komisija pripravi poročilo o 
obravnavi in ocenjevanju vlog vključno s seznamom primernih in neprimernih operacij za vsak 
rok posebej. Minister ali državni sekretar izda odločitev o primernosti ali neprimernosti 
operacij, vključno z navedbo podlage za neposredno potrditev operacije v skladu s 25. členom 
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014 – 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, v okviru katere so v obrazložitvi 
navedene ugotovitve ter razlogi zanjo. Nosilni posredniški organ posreduje odločitev o 
primernosti ali neprimernosti na posredniški organ in organ upravljanja skupaj s poročilom o 
izvedenem preverjanju na podlagi izhodišč, kot to izhaja iz Priloge 4a, točke (4.a.15) Navodil 
organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. 
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6. Izjema po 34. členu ZJZP   

V primeru, da nosilni posredniški organ pridobi s strani posredniškega organa vlogo, ki naj bi 
bila na podlagi druge alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
oproščena izvedbe obveznega predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva, jo 
strokovna komisija najprej oceni in nato posreduje v mnenje ministrstvu, pristojnemu za 
področje urejanja javno-zasebnega partnerstva. 

Ministrstvo, pristojno za področje urejanja javno-zasebnega partnerstva, izvede postopek 
ugotavljanja in potrditve oprostitve od izvedbe obveznega predhodnega postopka 
javno - zasebnega partnerstva ter posreduje nosilnemu posredniškemu organu pozitivno ali 
negativno mnenje. 

Na podlagi pozitivnega ali negativnega mnenja pristojnega ministrstva predstojnik nosilnega 
posredniškega organa sprejme odločitev o primernosti ali neprimernosti operacije, kot je 
navedeno v točki 4. 

7. Vloga za odločitev o podpori in poročilo o izvedenem preverjanju 

Posredniški organi, katerih operacije so potrjene kot primerne, posredujejo organu upravljanja 
izpolnjeno vlogo za odločitev o podpori kot navedeno v »Navodilih OU za načrtovanje, 
odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014 - 2020«.  
 
V kolikor je bila katera od obveznih prilog vloge za odločitev o podpori glede na vlogo 
prijavitelja na povabilo nosilnega posredniškega organa spremenjena, jo posredniški organ v 
dopisu navede in obrazloži. Organ upravljanja lahko glede na vsebino teh sprememb vlogo za 
odločitev o podpori v preveritev pošlje nosilnemu posredniškemu organu. V tem primeru nato 
nosilni posredniški organ zagotovi preverjanje skladnosti z odločitvijo o primernosti in 
posreduje poročilo o izvedenem preverjanju na posredniški organ in na organ upravljanja. 

8. Odločitev o podpori 
 
V kolikor iz pogojev in meril izhaja, da je predlagani način izbora operacije upravičen, organ 
upravljanja v skladu z določili »Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, 
spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014 - 2020« izda odločitev o podpori ter v nadaljevanju izvede postopke, 
opredeljene v Uredbi in »Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, 
spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014 - 2020«.  

9. Spremljanje, nadzor in spremembe operacije 

V okviru nadaljevanja postopkov izvaja nosilni posredniški organ na področju spremljanja in 
nadzora v razmerju do posredniških organov naloge iz 7. in 13. točke tretjega odstavka 10. 
člena Uredbe, pri čemer mora posredniški organ nosilnemu posredniškemu organu zagotoviti 
vse informacije, potrebne za izvajanje nalog spremljanja in poročanja o izvajanju operacij 
oziroma skupin operacij za namene sprotnega poročanja organu upravljanja, oblikovanja 
poročil o izvajanju v posameznem letu, poročil o napredku in končnega poročila o izvajanju, kot 
je določeno v »Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, 
poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014 - 2020«.  
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V primeru zahteve po spremembi neposredno potrjene operacije s strani posredniškega 
organa se ta izvede skladno z »Navodili OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, 
poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -
 2020«. Posredniški organ utemeljen predlog spremembe odločitve o podpori s strani 
upravičenca preuči in ga posreduje na nosilni posredniški organ, ki predlog obravnava in po 
potrebi uskladi s posredniškim organom ter ga posreduje na organ upravljanja. 

Navodila za delo upravičencev v okviru širšega javnega sektorja v lasti občin bodo podrobneje 

opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer se bodo kot pogoji in merila za izbor 

operacije ter pripravo dokumentacije smiselno uporabili pogoji in merila, kot so opredeljeni v teh 

Navodilih. 
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4 POGOJI IN MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

4.1 POGOJI ZA PRIJAVO 

Pogoji za pristop k celoviti energetski prenovi stavb, ki veljajo za vse osebe javnega sektorja, 

izhajajo iz dokumentov Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020: 

 izkazovanje možnosti za financiranje z energetskim pogodbeništvom: 

o preizkus primernosti za JZP: Prijavitelj izpelje predhodni postopek po Zakonu o JZP, s 

čimer preizkusi, ali je operacija primerna za izvedbo po postopku javno-zasebnega 

partnerstva (JZP), ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom. 

 dodeljevanje podpore samo tistim stavbam, ki izkazujejo določen nivo dovedene energije: 

o določitev kazalnikov energetske učinkovitosti: Prijavitelj priloži razširjeni energetski 

pregled stavbe (REP), energetsko izkaznico (EI), v kolikor je po 336. členu EZ-1 

zahtevana, izjavo izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, da bo stavba po 

izvedeni energetski prenovi dosegala predpisano raven učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije. 

 dodeljevanje podpore samo tistim delom operacije, ki prispevajo k učinkoviti rabi in/ali 

uporabi obnovljivih virov energije: 

o izdelana investicijska dokumentacija: Prijavitelj priloži investicijsko dokumentacijo in 

izračun finančne vrzeli. 

in Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb: 

 izkazovanje lastništva osebe javnega sektorja: Če stavba ni v celoti v lasti oseb ožjega 

javnega sektorja oziroma oseb širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, se 

zahteva sklenjen sporazum o sofinanciranju z vsemi drugimi lastniki. 

 opredelitev predloga celovite energetske prenove stavbe: V skladu z opredelitvijo v 

strategiji mora biti prikazan nabor ukrepov za celovito energetsko prenovo.2 

Pri odločitvi za pristop k energetski prenovi stavbe je treba upoštevati naslednja izhodišča: 

 izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo: V primeru, da se operacija izvaja 

v okviru JN, prijavitelj izdela in priloži projektno dokumentacijo. V primeru JZP projektno 

dokumentacijo izdela zasebni partner. 

 sočasno izvajanje drugih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe: Ob energetski prenovi se v 

skladu z načeli dobrega gospodarja izvedejo tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja 

stavbe. 

                                                             

2
 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, poglavje 2.1. 
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 izvajanje energetske prenove v skladu z načeli trajnostne gradnje: Le-ta se bo izvajala na 

podlagi smernic za trajnostno gradnjo, ki jih pripravlja ministrstvo, pristojno za graditev 

stavb. 

Zgoraj navedeni pogoji so pregledno prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Pogoji za prijavo 

POGOJI ZA 

UGOTAVLJANJE 

UPRAVIČENOSTI 

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI ZAHTEVANA DOKAZILA 

Izkazovanje 

možnosti za 

financiranje z 

energetskim 

pogodbeništvom 

Prijavitelj mora izkazati, da je bil za operacijo izveden 

predhodni postopek ugotavljanja primernosti JZP v 

skladu z Zakonom o JZP. 

Ocena možnosti javno-

zasebnega partnerstva in 

obrazložitev o načinu izvedbe 

predhodnega postopka 

(izvedba postopka na lastno 

pobudo s pozivom 

promotorjem ali na podlagi 

vloge o zainteresiranosti, 

datum prejema morebitnih vlog 

itn.) 

Podpora samo za 

stavbe, ki 

izkazujejo 

doseganje 

predpisane ravni 

učinkovite rabe in 

obnovljivih virov 

energije 

Prijavitelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet 

operacije, ne izpolnjujejo minimalnih zahtev 

energetske učinkovitosti (Pravilnik o učinkoviti rabi 

energije v stavbah). 

Razširjen energetski pregled 

Prijavitelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so 

predmet operacije, izdelan razširjen energetski pregled 

(REP) v skladu s točko 6.1 Navodil za delo posredniških 

organov in upravičencev pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja in da predviden 

scenarij celovite energetske prenove dosega 

predpisano raven učinkovite rabe in obnovljivih virov 

energije, kot je opredeljena v točki 6.1 Navodil za delo 

posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja. 

Razširjen energetski pregled 

Prijavitelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so 

predmet operacije, izdelana energetska izkaznica (EI), v 

kolikor je po 336. členu EZ-1 zahtevana. 

Energetska izkaznica
3
 

Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih Izjava izdelovalca izkaza 

                                                             

3
 Zahteva o predložitvi energetske izkaznice se nanaša na stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, imajo celotno 

uporabno tlorisno površino nad 250 m
2
 in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov 

in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi 

oznakami: 12201 Stavbe javne uprave, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za 

zdravstvo in 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo. Stavbe kulturne dediščine pri tem niso izjema. 
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lastnosti stavbe, da bo(do) stavba/e po izvedeni 

energetski prenovi dosegala/e predpisano raven 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, t.i. 

predpisani energijski kazalniki, v skladu s točko 6.1 

Navodil za delo posredniških organov in upravičencev 

pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 

V primeru stavb kulturne dediščine, ki ne zadostijo 

zahtevam in pogojem predpisane ravni učinkovite rabe 

in obnovljivih virov energije, mora prijavitelj s 

pridobljeno izjavo izdelovalca energijskih lastnosti 

stavbe izkazati, da bo pri izvajanju operacije 

upoštevana predpisana raven učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije  v delu, kot to dopuščajo 

zahteve varstva kulturne dediščine, kar mora biti 

utemeljeno glede na pridobljene kulturnovarstvene 

usmeritve ali kulturnovarstvene pogoje ali 

kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji. 

energijskih lastnosti stavbe, 

vključno z elaboratom 

gradbene fizike za področje 

učinkovite rabe energije v 

stavbah ter izkazom energijskih 

lastnosti stavb 

Dodatno za stavbe kulturne 

dediščine, ki ne zadostijo 

predpisani ravni učinkovite 

rabe in obnovljivih virov 

energije: priložene 

kulturnovarstvene usmeritve ali 

kulturnovarstveni pogoji ali 

kulturnovarstveno soglasje k 

projektni dokumentaciji 

Opredelitev 

predloga celovite 

energetske 

prenove stavbe 

Prijavitelj mora izkazati, da se bo v primeru izvedbe 

operacije v okviru JN izvajala celovita energetska 

prenova z ukrepi, kot so predlagani v razširjenem 

energetskem pregledu in projektni dokumentaciji PZI, 

oziroma da bo v primeru izvedbe operacije v okviru JZP 

predvidena izvedba celovite energetske prenove z 

ukrepi, kot so predlagani v razširjenem energetskem 

pregledu.  

Razširjen energetski pregled  

 

Izjava prijavitelja, da se bo v 

okviru operacije izvedla celovita 

energetska prenova 

Izjava o 

zagotovitvi 

obsega operacije 

in izpolnjevanju 

pogojev, 

kazalnikov in 

meril v primeru 

spremembe 

ukrepov – samo v 

primeru JZP 

Prijavitelj mora zagotoviti, da se bo v postopku izbire 

zasebnega partnerja v okviru JZP operacija izvedla v 

istem obsegu, kot je predmet prijave (predmet 

operacije bo/bodo ista/iste stavbe), in da bo v primeru 

spremembe ukrepov glede na predviden scenarij iz 

razširjenega energetskega pregleda operacija 

izpolnjevala zahteve in pogoje za doseganje predpisane 

ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter 

ostale pogoje, kazalnike in merila, na podlagi katerih se 

dodeljujejo sredstva. 

Izjava prijavitelja, da se v 
postopku JZP ne bo spremenil 
obseg operacije in da bo v 
primeru spremembe ukrepov 
glede na predviden scenarij iz 
REP operacija izpolnjevala 
zahteve in pogoje za doseganje 
predpisane ravni učinkovite 
rabe in obnovljivih virov 
energije ter ostale pogoje, 
kazalnike in merila, na podlagi 
katerih se dodeljujejo sredstva 

Podpora le za tisti 

del operacije, ki 

prispeva k 

učinkoviti rabi 

in/ali uporabi 

obnovljivih virov 

energije 

Prijavitelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so 

predmet operacije, izdelana investicijska 

dokumentacija, pripravljena v skladu s točko 6.2 

Navodil za delo posredniških organov in upravičencev 

pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 

ter potrjena s strani pristojnega organa. 

Investicijska dokumentacija, 

Sklep o potrditvi investicijske 

dokumentacije 

Prijavitelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so 

predmet operacije, izdelan načrt merjenja in kontrole 

prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt stalne 

optimizacije delovanja energetskih sistemov, 

pripravljena v skladu s točko 6.3 Navodil za delo 

posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

Načrt merjenja in kontrole 

prihrankov energije in drugih 

učinkov  

Načrt stalne optimizacije 
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energetske prenove stavb javnega sektorja. delovanja energetskih sistemov 

Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo pripravljen 

izračun finančne vrzeli v skladu s točko 6.2 Navodil za 

delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja. 

Investicijska dokumentacija 

Minimalna višina 

operacije 

Prijavitelj mora izkazati, da je vrednost operacije v 

primeru JZP
4
  nad 750.000,00 € brez DDV in v primeru 

JN
5
 nad 500.000,00 € brez DDV. 

Investicijska dokumentacija 

Izkazovanje 

lastništva in 

urejenega 

razmerja med 

(so)lastniki 

Prijavitelj mora izkazati, da je/so stavba/e, ki je/so 

predmet operacije, v (so)lasti Republike Slovenije in/ali 

oseb širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je 

Republika Slovenija. V primeru solastništva mora 

prijavitelj izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen 

sporazum o sofinanciranju in o vodenju operacije z 

vsemi drugimi (so)lastniki stavb/e. 

Izpis iz zemljiške knjige 

Sporazum o sofinanciranju in o 

vodenju operacije (v primeru 

solastništva) 

Sočasno izvajanje 

drugih ukrepov za 

izboljšanje stanja 

stavbe 

Prijavitelj mora izkazati, da se bodo v okviru operacije 

ob energetski prenovi v skladu z načeli dobrega 

gospodarja izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za 

izboljšanje stanja stavbe. 

Izjava prijavitelja o sočasni 

izvedbi drugih smiselnih 

ukrepov 

Pravnomočno 

gradbeno 

dovoljenje – samo 

v primeru JN 

Prijavitelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije 

pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V 

primeru, da gradbeno dovoljenje po trenutno veljavni 

gradbeni zakonodaji ni potrebno, mora vodja projekta 

podati izjavo, da glede na zakonodajo gradbeno 

dovoljenje ni potrebno. 

 

Pravnomočno gradbeno 

dovoljenje 

V primeru, da pravnomočno 

gradbeno dovoljenje ni 

potrebno, se predloži izjava 

vodje projekta o navedenem 

dejstvu. 

Projektna 

dokumentacija – 

samo v primeru 

JN 

PZI mora biti pripravljen skladno s točko 6.4 Navodil za 

delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja. 

Projektna dokumentacija PZI 

Izjava vodje projekta, da je v 

projektantskem popisu del s 

projektantsko oceno v projektni 

dokumentaciji PZI izvedena 

delitev stroškov na upravičene 

in neupravičene skladno s 

Priročnikom upravičenih 

                                                             

4 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega 

partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje prijaviteljeve obveznosti do 

predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih 

predmetne razpisne dokumentacije. 
5 Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje. 



 

 

24/ 39 

 

stroškov pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja 

(MZI) 

Namembnost 

stavbe 

Prijavitelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet 

operacije, ni(so) namenjene stalnemu bivanju in da ne 

gre za stavbo/e za stalno bivanje oseb s posebnimi 

potrebami, oseb z duševnimi motnjami in otrok iz 

socialno zapostavljenih in izključenih družin. 

Izjava prijavitelja, da stavba/e, 

ki je/so predmet operacije, 

ni(so) namenjene stalnemu 

bivanju in da ne gre za stavbo/e 

za stalno bivanje oseb s 

posebnimi potrebami, oseb z 

duševnimi motnjami in otrok iz 

socialno zapostavljenih in 

izključenih družin 

Terminski načrt 

izvedbe operacije 

Prijavitelj mora izkazati, da je časovni načrt izvedbe 

investicije skladen s predvidenim načrtom izstavljanja 

zahtevkov za izplačilo in predvideno finančno 

konstrukcijo operacije. 

Grobi terminski načrt 

Izkazovanje 

upravičenosti 

stroškov skladno s 

Priročnikom 

upravičenih 

stroškov pri 

ukrepu 

energetske 

prenove stavb 

javnega sektorja. 

Prijavitelj mora izkazati, da ima za operacijo 

pridobljena vsa zahtevana dokazila skladno s 

Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja, v kolikor so 

potrebna. 

Občinski odlok ali pravilnik 

Odlok o načrtu za kakovost 

zraka 

Študija izvedljivosti 

alternativnih sistemov za 

oskrbo z energijo 

Izjave projektanta itn. 

Predlagane operacije, ki ne bodo izpolnjevale navedenih pogojev upravičenosti, bodo iz nadaljnjega 

postopka izločene. 

Dodatni priporočili: 

 združevanje stavb v sklope/ pakete stavb, 

 zasledovanje ciljev AN sNES. 

4.2 MERILA ZA OCENJEVANJE 

Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril 

za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na podlagi Meril za izbor operacij v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020, razdeljena 

na tri sklope in dodatek za stavbe kulturne dediščine: 

A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %), 

B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca (35 %), 

C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti (15 %). 
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Sklopi so definirani z naslednjimi kazalniki: 

A. Prispevek k energetski učinkovitosti: 

a) razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe 

(kWh/m2/leto), 

b) razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije po 

prenovi. 

B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca: 

a) razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov 

(kWh/€/leto), 

C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti: 

a) izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim 

pogodbeništvom, 

b) višina operacije brez DDV (mio €), 

c) izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile. 

D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine: 

Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnikov tAa (razmerje med letnim 

prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)) in tBa 

(razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov 

(kWh/€/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z virtualnimi ukrepi, ki jih zaradi 

varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot 

da je bil ukrep izveden → »letni prihranek končne energije« = »dejanski letni prihranek 

končne energije« + »virtualni letni prihranek končne energije«. 

V vlogi, t.j. v razširjenem energetskem pregledu in obrazcih vloge, se pri stavbah kulturne 

dediščine za namen točkovanja pri izboru operacije, poleg dejanskih učinkov, ločeno 

prikažejo učinki izvedbe prenove, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno 

izvesti v celoti ali delno (upoštevajoč samo konstrukcijske sklope toplotnega ovoja stavbe, 

npr. izvedba toplotne zaščite zunanjih sten itn.), t.j. virtualni letni prihranek končne energije 

ob predpostavljeni izvedbi virtualnih ukrepov.  

Tako se pri elementih stavbnega ovoja, na katerih ukrepi energetske prenove zaradi 

varovanja kulturne dediščine niso oziroma so zgolj delno izvedljivi, privzamejo največje 

dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo 

energije v stavbah. To velja samo v primeru, ko toplotna prehodnost varovanega elementa v 

sklopu predvidene energetske prenove presega predpisane mejne vrednosti. Izvedba 

virtualnih ukrepov se določi samo na podlagi virtualnih ukrepov na toplotnem ovoju stavbe, 

ki se vrednotijo z »virtualnim letnim prihrankom končne energije«, ki je eden od parametrov 

pri izračunu kazalnikov tAa in tBa.  
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Virtualni prihranki se v investicijski dokumentaciji in načrtu merjenja in kontroli prihrankov 

energije ne obravnavajo in niso namenjeni izkazovanju prihranka energije ob dejanski rabi, 

temveč so namenjeni izključno vrednotenju vlog v okviru meril za ocenjevanje. 

Najvišje možno skupno število točk je 100. Posamezni sklopi so ovrednoteni z utežmi (utež 1), znotraj 

sklopov pa so z utežmi (utež 2) ovrednoteni posamezni kazalniki. Za vsak kazalnik je mogoče prejeti 

največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega kazalnika (utež 2) s 100. Za vsak sklop je 

mogoče prejeti največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega sklopa (utež 1) s 100. 

Operacije, ki bodo pri merilih Aa in Ba skupno dosegle nič točk, ne glede na skupno število doseženih 

točk pri ostalih merilih, bodo opredeljene kot neprimerne za izvedbo s sredstvi evropske kohezijske 

politike. 

Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve 

decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor. 

Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova 

energetske prenove stavb. 

Operacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bodo s strani nosilnega posredniškega organa 

predlagane organu upravljanja za sofinanciranje po vrstnem redu glede na prejeto število točk do 

razdelitve razpoložljivih sredstev. 

- - - 

Tabela podaja sistematičen pregled najvišjega možnega števila točk po posameznih kazalnikih. 

Tabela 2: Pregled točkovalnega sistema operacij EPS 

 

Posamezni kazalniki se točkujejo po formuli: 

𝑘𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝑛 = 𝑢𝑡𝑒ž 1 × 𝑢𝑡𝑒ž 2 × 𝑡𝑛 
pri čemer sta n zaporedna številka kazalnika in tn število izračunanih točk za ta kazalnik 

Za izračun skupnega števila točk (SŠT) celotne operacije je treba točke, pridobljene za posamezne 

kazalnike, sešteti: 

𝑆Š𝑇 = 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝐴𝑎 + 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝐴𝑏 + ⋯ + 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝐶𝑐 
pri čemer so SŠT skupno število točk in Aa, Ab, ..., Cc oznake kazalnikov 

Utež 1 Utež 2 Max. št. točk Skupno št. točk

Prispevek k energetski učinkovitosti

Razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto) 0,80 100,00 40,00

Razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije po prenovi 0,20 100,00 10,00

SKUPAJ 0,50 1,00 100,00 50,00

Delež sofinanciranja  upravičenih stroškov s strani upravičenca

Razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto) 0,35 1,00 100,00 35,00

SKUPAJ 0,35 1,00 100,00 35,00

Prispevek k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti

Izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom 0,30 100,00 4,50

Višina operacije brez DDV (€) 0,50 100,00 7,50

Izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile 0,20 100,00 3,00

SKUPAJ 0,15 1,00 100,00 15,00

100,00

A

B

C

SKUPAJ

0,50

0,15
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- - - 

A. Prispevek k energetski učinkovitosti, z utežjo 50 %: 

a. razmerje med letnim prihrankom končne energije6 in kondicionirano površino stavbe 

(kWh/m2/leto), s podrejeno utežjo 80 % : 

od vključno   0 do   30 0 točk 

od vključno 30 do 155 od 0,01 do 99,99 točk 

po enačbi:  

𝑡𝐴𝑎 = 0,7999 ×
𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑒

𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑒
− 23,9901  

od vključno 155 ali več  100 točk 

 

. . . 

 

b. razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije po 

prenovi, s podrejeno utežjo 20 %: 

od vključno 0,00 do 0,25 0 točk 

od vključno 0,25 do 0,75                          od 0,01 do 99,99 točk 

po enačbi:  

𝑡𝐴𝑏 = 199,6008 ×
𝑝𝑜𝑣𝑒č𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑒 𝑖𝑧 𝑂𝑉𝐸

𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑒 𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖
− 49,7006  

od vključno 0,75 ali več 100 točk 

. . . 

                                                             

6
 Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnika tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in 

kondicionirano površino stavbe (kWh/m
2
/leto)) upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja 

kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden. 
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B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca, z utežjo 35 %: 

a. razmerje med letnim prihrankom končne energije7 in vrednostjo upravičenih stroškov 

(kWh/€/leto), s podrejeno utežjo 100 %: 

od vključno 0,00 do 0,15 0 točk 

od vključno 0,15 do 0,85                          od 0,01 do 99,99 točk 

po enačbi:  

𝑡𝐵𝑎 = 142,6534 ×
𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑒

𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖č𝑒𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖
− 21,2553  

od vključno 0,85 ali več 100 točk 

 

. . . 

 

C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %: 

a. izvedba operacije po JZP8,9, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim 

pogodbeništvom, s podrejeno utežjo 30 %, pri čemer delež vrednosti operacije brez DDV, 

ki se nanaša na JZP, znaša: 

do 50,00 % 0,00 točk 

od vključno 50,00 % do 99,99 % od 45,00 do 99,99 točk 

po enačbi:  

𝑡𝐶𝑎 = 1,1000 × 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑝𝑜 𝐽𝑍𝑃 − 9,9989 

za 100,00 % 100 točk 

. . . 

                                                             

7
 Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnika tBa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in 

vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto)) upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja 

kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden. 
8
 Če so pri operaciji izpolnjeni pogoji iz druge alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki 

določa, »da v primeru dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti, da bi z izvedbo 

postopka bilo onemogočeno varovanje te skrivnosti«, se šteje, kot da je operacija izvedena v celoti (100 %) po JZP, ki 

omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom. 
9 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega 

partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje prijaviteljeve obveznosti do 

predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih 

predmetne razpisne dokumentacije. 
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b. višina operacije brez DDV (mio €), s podrejeno utežjo 50 %: 

 

i. v primeru javno-zasebnega partnerstva9: 

od vključno 0,75 do 1,50 od 0,00 do 99,99 točk 

po enačbi:  

𝑡𝐶𝑏𝑖 = 133,1558 × 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 − 99,7337 

od vključno 1,50 ali več 100 točk 

. . . 

ii. v primeru javnega naročila10: 

od vključno 0,5 do 1,5 od 0,00 do 99,99 točk 

po enačbi:  

𝑡𝐶𝑏𝑖𝑖 = 99,0099 × 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 − 48,5149 

od vključno 1,5 ali več 100 točk 

. . . 

c. vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile, s 

podrejeno utežjo 20 %: 

DA      100 točk 

NE                                            0 točk 

 

- - - 

                                                             

10 Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško 

razmerje. 
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5 SOFINANCIRANJE OPERACIJ 

Operacije bodo spodbujene s sredstvi Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada, v skladu z 

Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 

2014-2020. 

Okvirna letna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za 

sofinanciranje operacij, znaša 14 milijonov evrov za celoten javni sektor. 

Dinamika črpanja sredstev po posameznih letih in razdelitev sredstev glede na tip javnega sektorja se 

lahko spremenita, upoštevajoč razpoložljiva sredstva. 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 

85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen v kolikor 

izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. 

Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo EU 

1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit 

Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020«. 

Če operacija ustvarja prihodke samo na račun prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz 

izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, izračun finančne vrzeli ni potreben. V tem primeru se 

privzame, da znaša finančna vrzel 100 %. Način tovrstne določitve finančne vrzeli mora biti v 

investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljen. 

Če operacija ustvarja poleg prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za 

energetsko učinkovitost, tudi druge prihodke, se finančna vrzel določi na nivoju celotne vrednosti 

investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-

letno obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu finančne vrzeli je treba jasno prikazati 

izračun prihodkov in stroškov po t.i. metodi prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v 

scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju brez nove naložbe. Za potrebe izračuna 

finančne vrzeli, se pri tovrstnih operacijah, prihranki pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja 

ukrepov za energetsko učinkovitost, ne obravnavajo kot prihodki. Diskontirani neto prihodek 

operacije se izračuna brez DDV tako, da se od diskontiranega prihodka odštejejo diskontirani stroški 

in po potrebi prišteje preostala vrednost naložbe. 

Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in 

morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec 

skupaj z zasebnikom. Davek na dodano vrednost (DDV) je neupravičen strošek. 
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5.1 IZPLAČILO SREDSTEV PRI RAZMERJU JAVNO-

ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

V kolikor se operacija izvaja v okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati v 

nadaljevanju podana navodila, ki jih je potrebno tudi smiselno vključiti v okviru pogodbe o javno-

zasebnem partnerstvu.  

Izplačilo v okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva se izvede na podlagi enega zahtevka za 

plačilo vložka javnega partnerja na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: 

ZzPVJP), ki se izvede na podlagi obrazca (s pripadajočimi prilogami), ki je dostopen na spletnih 

straneh projektne pisarne za energetsko prenovo stavb.  

Omenjeni zahtevek mora vsebovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih ukrepih za izboljšanje 

energetske učinkovitosti, ki jih je izvedel koncesionar na podlagi te pogodbe, iz katerega izhaja 

struktura upravičenih in neupravičenih stroškov (kot so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov 

pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja), izkazanih v zahtevku za izplačilo po tej 

pogodbi, ter vsa dokazila, da so izdatki vezani na izvedbo investicijskih ukrepov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti dejansko nastali (ki dokazujejo, da so bili računi dejansko plačani), kot so 

opredeljena v vsakokrat veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 

evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. 

Vezano na podajo zahteva velja izpostaviti, da mora zasebni partner ob upoštevanju določbe 64. 

člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 najprej investirati in šele nato se mu nepovratna sredstva lahko 

povrnejo. Vezano na navedeno se v okviru zaključene celote razmerja javno-zasebnega partnerstva 

lahko za predmetno razmerje izda zgolj en ZzPVJP, ki se izda ob zaključku vseh ukrepov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti, ki se izvedejo v okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

Zasebni partner na račun kohezijskih sredstev in sredstev javnega partnerja ne sme biti obogaten, saj 

morajo biti ta sredstva namenjena izključno realizaciji posameznih ukrepov, ki jih zaradi dolgih 

povračilnih dob ali drugih objektivnih okoliščin brez sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in 

sredstev javnega parterja sploh ne bi bilo mogoče izvesti (čemur je primarno namenjen izračun 

finančne vrzeli).  

Vezano na računovodsko obravnavo zahtevka ZzPVJP se skladno s stališčem Ministrstva za finance 

finančni tok sredstev, ki gre od javnega partnerja do zasebnega partnerja obravnava kot investicijski 

transfer (podskupina 431 – investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki). 

 

6 NAVODILA ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Za postopek izvedbe pristopa in izbire operacije, ki ga izvaja v skladu s temi Navodili nosilni 

posredniški organ, se pripravi dokumentacija energetske prenove stavb javnega sektorja v skladu z 

navodili, navedenimi v točkah 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4. 
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Za izvedbo postopkov, povezanih z evropsko kohezijsko politiko oz. za potrebe izdaje odločitve o 

podpori s strani organa upravljanja, se dokumentacija pripravi v skladu z »Navodili organa upravljanja 

za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020«. 

6.1 RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED (REP) 

REP mora biti izveden v skladu z dokumentoma Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini 

energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16) in »Metodologija izvedbe energetskega pregleda« 

(Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007).  

Energetski pregled mora upoštevati zadnje stanje stavbe in ne sme biti starejši od petih let. 

Če za stavbo še ni izdelana energetska izkaznica, skladno z zahtevami 336. člena EZ-1, se ob izdelavi 

razširjenega energetskega pregleda izdela tudi energetska izkaznica skladno z EZ-1 in Pravilnikom o 

metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14). 

V okviru razširjenega energetskega pregleda je treba upoštevati vse relevantne pogoje, ki bi lahko 

vplivali na zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov, predlaganih v energetskem pregledu (npr. 

lokacijske informacije, zahteve varstva kulturne dediščine11 idr.) na stavbi. V primeru že narejenih 

razširjenih energetskih pregledov se dodatni pogoji in zahteve lahko pridobijo kasneje in upoštevajo 

pri pripravi investicijske dokumentacije. 

Skladno z zgoraj omenjeno metodologijo in predpisanim standardom izpostavljamo določene 

vsebinske elemente, ki jih je treba upoštevati pri naročilu in izvedbi energetskega pregleda: 

 Z izvajalcem energetskega pregleda je treba jasno določiti obseg pregleda, ki naj po potrebi 

obsega tudi določene meritve (npr. analiza električne energije, mikroklime prostorov, 

termovizija idr.). 

 V okviru energetskega pregleda je treba preučiti enega ali več verjetnih scenarijev z enim ali 

več ukrepi, med njimi tudi scenarije celovite energetske prenove stavbe, ki zadostijo vsaj 

naslednjim zahtevam in pogojem iz PURES in pripadajoče Tehnične smernice, t.i. predpisana 

raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije: 

o izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine 

stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega 

                                                             

11
 V fazi načrtovanja energetske prenove stavbe je treba pridobiti kulturnovarstvene usmeritve, pogoje ali soglasje, ki bi 

lahko vplivali na samo izvedbo prenove (pomoč: »Vloga za kulturnovarstvene usmeritve pred začetkom načrtovanja 

energetske prenove stavb«, Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, november 2016).  

Kulturnovarstvene usmeritve sicer ne nadomeščajo kulturnovarstvenih pogojev za posege iz 29. člena ZVKD-1, ki jih je na 

podlagi idejne zasnove treba pridobiti ob pripravi projektne in investicijske dokumentacije na podlagi usmeritev. 
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ugodja, ki se bodo prenavljali v sklopu predvidene celovite energetske prenove (glej 

poglavje 3.1. Tehnične smernice); 

o izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino 

toplotnega ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES); 

o izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje QNH stavbe na enoto 

kondicionirane prostornine Ve stavbe, za javne stavbe (glej 7. člen PURES); 

o izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES). 
 

Izpolnjevanje zahtev in pogojev se izkazuje na nivoju stavbe, t.j. z elaboratom gradbene fizike 

za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkazom energijskih lastnosti stavbe za 

izbran scenarij. 

Odstopanje od predpisane ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov 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. V tem primeru je treba izkazati, da bo pri izvajanju operacije upoštevana 

predpisana raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v delu, kot to dopuščajo 

zahteve varstva kulturne dediščine, kar mora biti utemeljeno glede na pridobljene 

kulturnovarstvene usmeritve ali pogoje ali soglasje. 

Ker morajo biti javne stavbe zgled ostalim in ker kmalu nastopi obveza iz EZ-1, naj se 

upoštevajo tudi minimalne zahteve skoraj nič-energijske gradnje, kjer je to mogoče. 

 Pri stavbah kulturne dediščine se za namen točkovanja pri izboru operacije, poleg dejanskih 

učinkov, ločeno prikažejo učinki izvedbe prenove, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine 

ne bo možno izvesti v celoti ali delno (upoštevajoč samo konstrukcijske sklope toplotnega 

ovoja stavbe, npr. izvedba toplotne zaščite zunanjih sten itn.), t.j. virtualni letni prihranek 

končne energije ob predpostavljeni izvedbi virtualnih ukrepov. 

Tako se pri elementih stavbnega ovoja, na katerih ukrepi energetske prenove zaradi 

varovanja kulturne dediščine niso oziroma so zgolj delno izvedljivi, privzamejo največje 

dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo 

energije v stavbah. To velja samo v primeru, ko toplotna prehodnost varovanega elementa v 

sklopu predvidene energetske prenove presega predpisane mejne vrednosti. Izvedba 

virtualnih ukrepov se določi samo na podlagi virtualnih ukrepov na toplotnem ovoju stavbe, 

ki se vrednotijo z »virtualnim letnim prihrankom končne energije«, ki je eden od parametrov 

pri izračunu kazalnikov tAa in tBa. 

Virtualni prihranki se v investicijski dokumentaciji in načrtu merjenja in kontroli prihrankov 

energije ne obravnavajo in niso namenjeni izkazovanju prihranka energije ob dejanski rabi, 

temveč so namenjeni izključno vrednotenju vlog v okviru meril za ocenjevanje. 

 Obseg pregleda mora zajemati tehnične medsebojne vplive sistemov v stavbi in medsebojne 

vplive sistemov in stavbe. Optimizacija posameznega dela na račun izključitve drugih lahko 

poda zavajajoče rezultate. Pri prikazu učinkov posameznih scenarijev je obvezno treba 

upoštevati soodvisnost posameznih ukrepov v okviru posameznega scenarija. 
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 Scenariji, ki vključujejo enega ali več ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti, morajo 

biti vsebinsko in oblikovno predstavljeni na način, kot ga predpisuje metodologija za 

predstavitev posameznih ukrepov. V zaključku je treba učinke posameznih ukrepov in 

scenarijev prikazati ločeno po ukrepih in posebej po scenarijih. Izdelovalec mora pripraviti 

tudi primerjalno tabelo ukrepov in scenarijev z vidika upravičenosti njihove izvedbe. Posebej 

mora opredeliti in z vidika učinkov upravičiti tudi izbran optimalni scenarij celovite 

energetske prenove stavbe. 

 V okviru izdelave pregleda je treba za vsako obravnavano stavbo ustrezno analizirati 

potencial za prihranek energije glede na obseg in cilj z uporabo gradbene fizike in rezultate 

upoštevati pri predlogu/ pripravi scenarijev z ukrepi za posamezno stavbo. Analiza 

vrednotenja energetske učinkovitosti celotne stavbe mora biti prikazana v pregledu. 

Prihranki energije se tako ovrednotijo na podlagi REP-a, pri čemer se upošteva metodologija 

za izdelavo, minimalne zahteve in obvezna vsebina energetskega pregleda stavb, kot jih 

določa Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, 

št. 41/16). Analiza rabe energije v stavbi in izračun mora v idealnem primeru odražati 

dejanske vrednosti in pogoje (rabo, zasedenost, notranje temperature, podnebje itd.), ne pa  

standardiziranih (glej standard SIST EN 16247-2). Za izkazovanje prihrankov energije bodo 

tako upoštevani podatki iz REP-a. 

 Treba je določiti referenčno obdobje za porabo energije, ki je osnova za določitev vplivov 

scenarijev za prihranek energije na osnovi dejanskega stanja stavbe. 

 V okviru najmanj zadnjih treh let (za nove REP) oziroma treh let (za obstoječe REP) 

obratovanja stavbe je treba določiti relevantne temperaturne primanjkljaje za lokacijo stavbe 

in za posamezno obravnavano leto določiti/ privzeti tudi dejanski letni temperaturni 

primanjkljaj. 

 V energetskem pregledu je treba predstaviti vse podatke, ki so osnova za izračun prihrankov 

in predlogov scenarijev (investicijske vrednosti, vračilne dobe, prihranke emisij toplogrednih 

plinov itd.), ki so po analizi prepoznani kot upravičeni z vidika celovite energetske prenove 

stavbe.  

 Poročilo naj vključuje tudi priporočila za prihodnje metode merjenja in preverjanja za ukrepe, 

ki se predlagajo za prihranek energije. 

 Pri predstavitvi organizacijskih in investicijskih ukrepov je treba prikazati način izračuna 

prihrankov energije, in sicer z upoštevanjem dejanskega stanja stavbe in stroškov, ter 

predstaviti sestavo investicijskega ukrepa z grobim popisom glavnih sklopov opreme in 

materiala. 
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6.2 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (ID) 

ID je treba izdelati skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

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

UEM), ob upoštevanju navodil organa upravljanja za operacije, sofinancirane s sredstvi evropske 

kohezijske politike, dodatno pa je treba izdelati tudi naslednje vsebine: 

 ne glede na višino obravnavane investicije je treba že v fazi izdelave dokumenta DIIP izdelati: 

o analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo 
v okviru javne službe oziroma, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov 
in/ ali storitev (navedeni morajo biti razlogi za izbor ali neizbor JZP); 

o analizo zaposlenih po posameznih variantah in analizo vpliva na zaposlovanje z vidika 
ekonomske in socialne strukture družbe; 

o okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti 
vključitve javno-zasebnega partnerstva; 

o izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, 
neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost 
in/ali količnik relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in 
koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem; 

o analizo tveganja in analizo občutljivosti za vsako varianto; 

o opis meril in uteži za izbrano optimalno varianto; 

o primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante. 

Pri pripravi investicijske dokumentacije je treba upoštevati naslednje usmeritve: 

 investicijska dokumentacija naj temelji na tehnični, tehnološki ali drugi podlagi, ki je v času 

njene izdelave obdelana na višji ravni, npr. ocena vrednosti GOI del je obdelana na višji ravni 

v projektantski oceni del projektne dokumentacije PZI kot v razširjenem energetskem 

pregledu; 

 investicijska dokumentacija mora prikazati strukturo in višino upravičenih in neupravičenih 

stroškov, kot so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove 

stavb javnega sektorja, pri čemer mora biti za GOI dela tovrsten prikaz narejen po 

posameznih ukrepih. Iz strukture mora biti razvidno, kdo nosi posamezne stroške, kar mora 

biti ustrezno upoštevano tudi pri prikazu DDV (npr. povračljiv DDV za stroške, ki jih nosi 

zasebni partner v primeru JZP); 

 investicijska dokumentacija mora pri izdelavi analize stroškov in koristi upoštevati navodila 

Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbe EU 1303/2013, Uredbe EU 480/2014, Izvedbene 

uredbe EU 207/2015  in dokumenta Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of 

Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020«. V analizi 

stroškov in koristi se vsi prihranki obratovalnih stroškov, ki jih ustvari operacija, obravnavajo 

kot neto prihodek, razen če se ne izravnajo z enakim zmanjšanjem v subvencijah za 

poslovanje; 
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 predviden letni strošek za opravljeno storitev zagotavljanja prihranka energije mora biti 

manjši od obstoječih letnih stroškov za energijo, normiranih glede na temperaturni 

primanjkljaj; 

 v okviru finančne konstrukcije posamezne variante mora biti jasno prikazana struktura virov 

sredstev brez DDV: zasebni partner, nepovratna sredstva z upoštevanjem finančne vrzeli 

operacije (ustrezno ločena na sredstva Kohezijskega sklada in na slovensko udeležbo 

kohezijske politike), naročnikova lastna sredstva, dolžniški kapital itd. DDV mora biti prikazan 

ločeno in ga nosi investitor. Struktura virov sredstev se mora ujemati na dve decimalki 

natančno; 

 v primeru večjega števila stavb, združenih v eno operacijo, se lahko pripravi enotna 

investicijska dokumentacija skladno z UEM, vendar mora biti ustrezno razdelana tudi po 

posameznih »funkcionalnih enotah«12, da je možno za vsako od teh enot opredeliti 

investicijske stroške, t.j. vrednost projekta po posameznih enotah, in njeno ekonomsko 

upravičenost (ekonomska analiza naj bo torej v investicijskem programu prikazana tako 

detajlno, da bo iz predloženih izračunov viden učinek (stroški in koristi) vsake posamezne 

enote); za vse funkcionalne enote vključene v investicijsko dokumentacijo se skladno z 

uredbo pripravi tudi enotna (skupna) finančna in ekonomska analiza; 

 sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati vse podatke na ravni 

posamezne funkcionalne enote, ki so potrebni za njeno uvrstitev v NRP; vsaka izmed 

funkcionalnih enot se ločeno uvrsti v NRP; 

 pri izračunu finančnih in ekonomskih kazalnikov (vračilna doba, stopnja donosnosti, interna 

stopnja donosa) in določitvi finančne konstrukcije operacije se lahko uporabijo različna 

izhodišča, pri čemer pa mora biti nujno prikazan tudi izračun za t.i. »referenčno varianto«, ki 

upošteva naslednje parametre13: 

o  stopnjo donosnosti za zasebnika: 7 % oziroma izračun stopnje donosnosti za 
zasebnika, če 7 % stopnje donosnosti za zasebnika ni mogoče doseči, 

o  finančno diskontno stopnjo za zasebnika: 5 %, 

o finančno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 4 %, 

o socialno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 5 %14, 

                                                             

12
 Funkcionalno enoto tvori posamezna stavba ali sklop več stavb, ki skupaj opravljajo isto funkcijo na ožjem območju (sklop 

stavb velja za stavbe, ki samostojno ne morejo opravljati svoje funkcije oziroma jih povezuje element, ki neločljivo povezuje 

stavbe (npr. skupna kotlovnica, ki se prenavlja). 
13

 Parametri v »referenčni varianti« so postavljeni za primer primerjave operacij, kar pa ne pomeni, da je njihova 

implementacija pri izvedbi operacije zavezujoča. 
14

 Kot splošno pravilo ekonomske analize se za referenčno vrednost uporabi socialna diskontna stopnja v višini 5 %, kot 

opredeljeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 in Navodilih organa upravljanja za 

načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v 
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o  pogodbeno dobo 15 let,  

o udeležbo javnega partnerja v prihranku: 1 %; 

 če operacija ustvarja prihodke samo na račun prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo 

iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, izračun finančne vrzeli ni potreben. V tem 

primeru se privzame, da znaša finančna vrzel 100 %. Način tovrstne določitve finančne vrzeli 

mora biti v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljen; 

 če operacija ustvarja poleg prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja 

ukrepov za energetsko učinkovitost, tudi druge prihodke, se finančna vrzel določi na nivoju 

celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva), pri 

čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu finančne 

vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov in stroškov po t.i. metodi prirasta, ki temelji 

na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju 

brez nove naložbe. Za potrebe izračuna finančne vrzeli, se pri tovrstnih operacijah, prihranki 

pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, ne 

obravnavajo kot prihodki. Diskontirani neto prihodek operacije se izračuna brez DDV tako, da 

se od diskontiranega prihodka odštejejo diskontirani stroški in po potrebi prišteje preostala 

vrednost naložbe. Izračun finančne vrzeli mora biti pri tovrstnih operacijah izdelan za 

»referenčno« in »izbrano« varianto, v kolikor »izbrana« varianta ni enaka »referenčni«; 

 skladnost investicijske dokumentacije z vlogo se izkazuje na nivoju IP oziroma novelacije IP, ki 

povzema vso predhodno izdelano dokumentacijo in obsega argumentacijo izbrane variante 

ter odločitev o izvedbi. Razlike med DIIP in IP so pričakovane in sprejemljive, saj gre za 

dokumenta, ki nista izdelana istočasno in sta zasnovana na, vsak za svojo fazo, razpoložljivih 

podatkih (opomba: namen DIIP-a je predstaviti ideje in predstavlja osnovo za odločitev o 

nadaljnjih »elaboratih« ter nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma 

nadaljevanju investicije). V primeru večjih odstopanj med oceno možnosti JZP in IP (npr. 

izbrana tehnično-tehnološka rešitev, vrednost investicije, prihranki itn.) je smotrneje še 

enkrat izdelati oceno možnosti JZP, kjer se v sklopu analize uporabijo podatki iz IP oziroma 

njegove novelacije; 

REP in ID sta dokumenta, ki sta povezana in ju je v smislu ustreznosti treba obravnavati skupaj 

(analiza ukrepov, analiza stroškov itd.) z namenom izbrati optimalen scenarij glede ekonomske in 

tehnične uspešnosti. Vsako spremembo scenarija iz ID, ki vpliva na prihranke, je potrebno ponovno 

obravnavati v REP. 

 

                                                                                                                                                                                              

programskem obdobju 2014-2020. Da bi bil projekt sprejemljiv z ekonomskega vidika, bi morala biti ekonomska neto 

sedanja vrednost projekta pozitivna (ENSV > 0), prav tako pa mora projekt za izkazovanje upravičenosti podpore EU 

izkazovati razmerje med koristmi in stroški večje od ena (K/S > 1). Pri ekonomski analizi oziroma izračunu ekonomskih 

kazalnikov je potrebno upoštevati ustrezne ekonomske koristi (pomoč: glej Izvedbeno uredbo EU 2015/207). 
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6.3 NAČRT MERJENJA IN KONTROLE PRIHRANKOV ENERGIJE IN DRUGIH 

UČINKOV TER NAČRT STALNE OPTIMIZACIJE DELOVANJA 

ENERGETSKIH SISTEMOV 
 

Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov mora biti pripravljen skladno z 

upoštevanjem veljavnih standardov in protokolov, ki urejajo področje merjenja in kontrole 

prihrankov energije (npr. International Performance Measurement and Verification Protocol, 

Efficiency Valuation Organization (EVO), ISO 50001 oziroma drugi enakovredni protokoli in 

standardi). Vsebinsko naj zajema najmanj naslednje vsebine: 

 Namen in cilje ukrepov učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE), kot npr. opis ukrepov 

URE, njihovih ciljev in postopkov, ki bodo uporabljeni za verifikacijo vsakega posameznega 

implementiranega ukrepa URE. Pri tem naj bodo identificirane vse načrtovane spremembe, ki 

bi lahko vplivale na privzeto referenčno stanje, kot npr. temperatura notranjega zraka v 

posameznih delih stavbe, režimi uporabe itn.  

 Izbira sistemskih mej meritev in opazovanih količin. 

 Določitev referenčnih vrednosti, t.j. izhodiščnih parametrov za vrednotenje in spremljanje 

prihrankov energije: 

o referenčno obdobje; 

o podatki o rabi energije za referenčno obdobje, vključno z opredelitvijo dejanske 

uporabe stavbe, režimi delovanja stavbnih sistemov in drugih spremenljivk, ki 

vplivajo na rabo energije (npr. zasedenost, temperature notranjega zraka, zunanji 

klimatski pogoji itn.).  

 Določitev metode prilagajanja merjenih vrednosti na referenčno obdobje (opisno ali 

računsko), ki upošteva vpliv relevantnih spremenljivk na rabo energije. Z metodo se izvede 

modifikacija merjenih vrednosti v odvisnosti od opazovanih spremenljivk na izbrane 

referenčne pogoje.  

 Določitev merilnih mest in intervale meritev, če meritve niso zvezne. Za merilnike, ki niso 

komunalni, se navede tehnične specifikacije merilnikov, način odčitavanja s pričami 

protokola, postopek implementacije merilnikov v pogon, proces rutinskega umerjanja in 

način reševanja izgubljenih podatkov.  

 Določitev pričakovane točnosti oziroma sprejemljivih odstopanj glede na merjene količine, 

način zajema podatkov, vzorčenje in analizo.  

 Določitev cen energije, ki se bodo uporabljale za vrednotenje prihrankov in način prilaganja 

prihrankov stroškov energije v primeru sprememb le-teh.  
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 Dodelitev odgovornosti za monitoring, pri čemer se določi oseba, ki bo odgovorna za 

poročanje in evidentiranje podatkov o rabi energije, neodvisnih spremenljivkah in statičnih 

(nespremenljivih) dejavnikih znotraj mej meritev tekom obdobja poročanja. 

 Določitev periode poročanja.  

 Oceno proračuna in sredstev, potrebnih za določanje prihrankov, ki naj vključuje tako 

začetne stroške namestitve merilne opreme, kakor tudi tekoče stroške v celotnem obdobju 

poročanja.  

 Opis formata poročila, ki bo namenjen poročanju in dokumentiranju rezultatov meritev in 

njihove analize. 

Načrt stalne optimizacije energetskih sistemov predstavlja ločen dokument, ki natančno opredeli 

dogovorjen proces stalnih izboljšav energetskih sistemov. Načrt naj sledi principu načrtuj-izvedi-

preveri-ukrepaj, skladno s sistemi upravljanja energije, pri čemer mora biti upoštevana ustrezna 

podlaga oziroma standard kot npr. SIST EN ISO 50001.  

Namen njegovega izvajanja je, da se proces optimizacije stavbnih sistemov ne zaključi zgolj s samo 

izvedbo ukrepov v sklopu celovite energetske prenove, temveč da se določi način preverjanja 

delovanja stavbnih sistemov, odgovorno osebo oziroma osebe za spremljanje in poročanje o 

rezultatih že izvedenih in v prihodnosti načrtovanih ukrepov, postopek odkrivanja anomalij in proces 

identifikacije priložnosti za prihodnje izboljšave. 

 

6.4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

V primeru, da se operacija izvaja v okviru JN, prijavitelj izdela in priloži projektno dokumentacijo, ki 

mora biti izdelana skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. V primeru JZP projektno dokumentacijo 

izdela zasebni partner. Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja v okviru javnega 

naročila, izdelana projektna dokumentacija PZI. (Projektna) dokumentacija za pridobitev gradbenega 

dovoljenja in presoja vplivov na okolje se izdelata, če je to zahtevano po trenutno veljavni gradbeni 

oziroma okoljski zakonodaji. 

PZI mora vsebovati tudi projektantski popis del in finančno ovrednoteno projektantsko oceno, v 

kateri je prikazana delitev GOI del na upravičene in neupravičene stroške, kot je opredeljeno v 

Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 

V primeru izdelave projektne dokumentacije PZI mora vloga vsebovati tudi Izjavo odgovornega 

projektanta, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZI 

izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s Priročnikom upravičenih stroškov 

pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). 
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