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Vsebina: 
• Izbor operacij 

– Pogoji za prijavo 

– Merila za izbor 

– Višina sofinanciranja 

• Priprava dokumentacije 
– REP 

– ID 

– Upravičeni stroški 

– Tehnične smernice 

• Postopek izvedbe operacije 

• Energetsko pogodbeništvo 
– Osnovni (pravni) modeli izvajanja energetskega pogodbeništva 

– Pravni vidiki postopka izbire izvajalca energetskega pogodbeništva 

– Izbor zasebnega partnerja 
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Dokumentacija: 

• Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja 

• Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem  

• Priročnik upravičenih stroškov 

• Navodila in tehnične usmeritve 

• Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine 

 

• Povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za 

osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih 

ustanovitelj je država 

• Javni razpis za osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je 

občina 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

 IZBOR OPERACIJ 

 

 

mag. Branka Bugarin 

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb 
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Razmerja med 

nosilnim posredniškim organom, 

posredniškimi organi 

in upravičenci 
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NOSILNI 
POSREDNIŠKI 

ORGAN 

 

MZI 

POSREDNIŠKI ORGAN 

Ministrstva 
Upravičenci 

POSREDNIŠKI ORGAN 

Organi v sestavi 
ministrstev 

Upravičenci 

POSREDNIŠKI ORGAN 

Upravne enote 
Upravičenci 

POSREDNIŠKI ORGAN 

Vladne službe 
Upravičenci 

POSREDNIŠKI ORGAN 

Pravosodni organi 
Upravičenci 

POSREDNIŠKI ORGAN 

Drugi državni organi 
Upravičenci 
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1. Pogoji za prijavo 

2. Merila za izbor 

3. Višina sofinanciranja 
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1. Pogoji za prijavo – 1. del 
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Izkazovanje možnosti za financiranje z 

energetskim pogodbeništvom 

Izveden predhodni postopek ugotavljanja 

primernosti JZP s pripadajočo dokumentacijo (v 

skladu z 31. členom Zakona o JZP) 

Podpora samo za stavbe, ki izkazujejo določen 

nivo dovedene energije 

Stavba ne izpolnjuje minimalnih zahtev 

energetske učinkovitosti (PURES 2010) 

Izdelan razširjen energetski pregled (REP) in 

določen nivo energetske učinkovitosti stavbe v 

skladu s točko 6.1 teh Navodil 

Pridobljena energetska izkaznica (EI) 

Podpora le za tisti del operacije, ki prispeva k 

učinkoviti rabi in/ali uporabi obnovljivih virov 

energije 

Investicijska dokumentacija izdelana v skladu s 

točko 6.2 Navodil in potrjena s strani pristojnega 

organa 

Izdelana načrt merjenja in kontrole prihrankov 

energije in drugih učinkov ter načrt stalne 

optimizacije delovanja energetskih sistemov 
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Pogoji za prijavo – 2. del 
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Izkazovanje lastništva osebe javnega 

sektorja 

Stavba je v celoti v lasti osebe javnega sektorja oziroma 

je sklenjen sporazum o sofinanciranju z vsemi drugimi 

lastniki 

Izkazovanje urejenega upravljavstva 
Urejeno upravljavstvo ali sporazum o prenovi in 

financiranju 

Opredelitev predloga celovite 

energetske prenove stavbe 
Izdelan predlog celovite energetske prenove 

Sočasno izvajanje drugih ukrepov za 

izboljšanje stanja stavbe 

Izdelan predlog sočasne izvedbe 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 

Izvajanje prenove v skladu z načeli 

trajnostne gradnje 

Prenova je skladna z načeli trajnostne gradnje: na 

podlagi smernic za trajnostno gradnjo, ki jih pripravlja 

ministrstvo, pristojno za graditev stavb, in bodo 

dokončane predvidoma do konca leta 2017 
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Pogoji za prijavo – 3. del 
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Minimalna višina operacije 
Vrednost operacije v primeru JZP nad 750.000,00 € 

brez DDV in v primeru JN nad 500.000,00 € brez DDV 

V primeru JN 

Izdelana projektna dokumentacija (IDP, PZI); PGD in 

PVO se izdelata, če je to zahtevano po trenutno 

veljavni gradbeni oziroma okoljski zakonodaji 
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Dodatni priporočili 

• Združevanje stavb v sklope/ pakete 

stavb 

• Zasledovanje ciljev Akcijskega načrta 

za skoraj nič-energijske stavbe (AN 

sNES) 

11. marec 2016 11 
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Točkovalni sistem 
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2. Merila za izbor 

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

Prispevek k energetski učinkovitosti

a)      razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/ m²/ leto) 0,8 100,00 40,00

b)      razmerje med proizvodnjo energije iz OVE in porabo končne energije 0,2 100,00 10,00

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

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca

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

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

Prispevek k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti

a)      izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom 0,3 100,00 4,50

b)     višina operacije brez DDV (mio €) 0,5 100,00 7,50

c)     izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile 0,2 100,00 3,00

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

100,00SKUPAJ

C 0,15

A 0,50

B
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Izračun kazalnikov 
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Sklop A: Prispevek k 

energetski učinkovitosti, z utežjo 50 %: 
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Kazalnik a: razmerje med letnim prihrankom končne 

energije 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 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
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Primer za kazalnik Aa: 

Vhodni podatki: 

letni prihranek končne energije = 184.000 kWh 

kondicionirana površina stavbe = 1.180 m2 

Izračun: 
184.000

1.180
= 155,93 

Število točk (iz tabele): 

od vključno 155 ali več … 100 točk 

 

Vrednost kazalnika Aa: 

0,50 x 0,80 x 100 točk = 40 točk 
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Sklop A: Prispevek k 

energetski učinkovitosti, z utežjo 50 %: 
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Kazalnik b: razmerje med povečanjem proizvodnje 

energije iz OVE in porabo končne energije, s 

podrejeno utežjo 20 %: 

 

 

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 
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Sklop B: Delež sofinanciranja upravičenih 

stroškov s strani upravičenca, z utežjo 35 %: 
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Kazalnik a: razmerje med letnim prihrankom končne 

energije 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 
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Sklop C: Prispevek k družbeni spremembi in 

dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %: 
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Kazalnik a: izvedba operacije po JZP, ki omogoča 

izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom, s 

podrejeno utežjo 30 % 

DA       100 točk 

NE                       0 točk 
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Sklop C: Prispevek k družbeni spremembi in 

dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %: 
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Kazalnik b: višina operacije brez DDV (mio €), s 

podrejeno utežjo 50 %: 

i. v primeru javno-zasebnega partnerstva: 

od vključno 0,75 do 3,25 od 0,00 do 99,99 točk 

po enačbi:   

𝑡𝐶𝑏𝑖 = 39,9840 × 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒 − 29,9480 

od vključno 3,25 ali več 100 točk 
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Primer za kazalnik Cb: 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Sklop C: Prispevek k družbeni spremembi in 

dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %: 
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Kazalnik b: višina operacije brez DDV (mio €), s 

podrejeno utežjo 50 %: 

ii. v primeru javnega naročila: 

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

po enačbi:   

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

od vključno 1,5 ali več 100 točk 
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Sklop C: Prispevek k družbeni spremembi in 

dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %: 
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Kazalnik c: vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja 

električne polnilne naprave za avtomobile, s podrejeno 

utežjo 20 %: 

DA      100 točk 

NE                            0 točk 
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3. Višina sofinanciranja 

11. marec 2016 23 

60 % 
lastna 

udeležba 

40 % 
sredstva evropske 

kohezijske politike 

(85 % iz KS, 15 % iz 

obveznega 

nacionalnega 

prispevka) 

Sofinancirani bodo upravičeni stroški. 

DDV ni upravičen strošek. 
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Hvala! 

branka.bugarin@gov.si 
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 PRIPRAVA 

DOKUMENTACIJE 

 

 

Zdenka Šibelja, u.d.i.g. 

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

• razširjeni energetski pregled 

REP 

• investicijska dokumentacija ID  

1. Navodila za pripravo 

  dokumentacije: 
 

2. Priročnik upravičenih stroškov 

3. Navodila in tehnične usmeritve 

4. Smernice za stavbe kulturne  

    dediščine     
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Usmeritve (zakonodaja) 

 energetske politike 

 Direktiva o spodbujanju energije iz obnovljivih virov       

 energije RES 

 Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD 

 Direktiva o energetski učinkovitosti EED 

 Temelji: 
 Energetski zakon, EZ-1 v veljavi od 22.3.2014, Zakon o graditvi 

objektov, Zakon o varstvu okolja 

 Energetski koncept Slovenije 

 AN OVE, AN URE, AN sNES 

 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove 

stavb 

 Drugi slovenski strateški dokumenti in EU politika 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Izvajanje energetske politike v praksi  

v okviru OP EKP 2014-2020 
 

Izbor 

primerne 

stavbe 
 

EP + ID 

• Določitev stroškovno 

učinkovite možnosti za 

prihranek energije 

• Optimalna poraba 

nepovratnih sredstev  

Izbor stavb 

na osnovi 

kriterijev  

(Navodila) 

Izvedba 

energetske 

prenove stavbe 

s predvidenimi 

učinki in cilji 
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Kaj je energetski pregled? 

• Instrument za določitev trenutnega 

energijskega stanja v stavbi oziroma 

določanje energetskih bilanc v tehnološkem 

procesu. 

• Določa potenciale varčevanja z energijo in s 

tem znižanja stroškov. 

• Kakovosten energetski pregled pokaže 

smiselne in potrebne ukrepe za varčevanje z 

energijo in nižanje stroškov. 
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Osnovni elementi energetskega  

pregleda 
1. Analiza energetskega stanja in 

upravljanja z energijo 

2. Obravnavanje možnih ukrepov URE 

3. Analiza izbranih ukrepov URE 

4. Poročilo o energetskem pregledu 

5. Predstavitev energetskega pregleda  
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Problematika izvajanja prenov 

• prenizka prioriteta energetske problematike v 

javnem sektorju, 

• pomankanje sredstev za izvajanje celovitih EP, 

• neoptimalni projekti z vidika tehničnih rešitev in 

stroškov, 

• parcialna obravnava ukrepov – vodi v izvajanje 

zgolj najzanimivejših ukrepov 
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Investicijska dokumentacija 

• Skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ 

 

• 4.člen: mejne vrednosti, zahteve 

glede priprave ID 
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     Priprava in obravnava ID  
 
                                             

                                     

 

• vsebina ID  

• minimum meril za 

ugotavljanje 

učinkovitosti 

projektov  

 

• osnova za ocenjevanje 

in vrednotenje investicij 

• postopek za oceno in 

odločanje o investiciji 
                                                

• ugotavljanje prednosti in 

slabosti posameznih 

predlogov 
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Ovrednotenje in  

ocenjevanje investicije 
(metodološke osnove, 5.člen) 

1. Določitev ciljev: 

•  na podlagi predhodnih analiz ter možnosti   

•  za uresničitev ciljev 

•  cilji usklajeni z zakonodajo SLO 

•  identifikacija ekonomičnosti 
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2. Predstavitev predlogov variant za            

uresničitev ciljev: 
• ocena količin – temelji na predpisani 

dokumentaciji (idejne rešitve in študije, 

projektna dok., standardi, normativi itd) 

• ocena stroškov in koristi: celotna finančna in 

ekonomska analiza ( upoštevati investicijske 

stroške, investicijsko in tekoče vzdrževanje, 

stroške vzdrževanja) 

• izbor najboljše variante – tudi razlog za izbor 

najboljše 
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Metoda za presojo upravičenosti 

Analiza 

stroškov 

in koristi 

Analiza 

tveganja 

Analiza 

stroškovne 

učinkovitosti 

Analiza 

vplivov 

Druge 

primerne 

metode 
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• vodilo pri načrtovanju finančne konstrukcije projektov 

predlagateljev, 

• presoja upravičenosti za sofinanciranje pri črpanju 

kohezijskih sredstev    

Osnova :  

• Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike za programsko 

obdobje 2014-2020 

• Uredba 1303/2013/EU 

• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014-2020 

Upoštevati tudi ostale predpise Skupnosti in nacionalne 

predpise. 

Priročnik upravičenih stroškov 
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Kaj so upravičeni stroški? 

• dela, ki so potrebna za izvedbo energetske 

prenove stavbe, 

• pomožna dela, ki so potrebna za kakovostno 

izvedbo energetsko učinkovitih ukrepov, 

• stroški za nabavo materialov in opreme za 

vgradnjo, 

• drugi nujni stroški, ki so z operacijo energetske 

prenove neposredno povezani, so potrebni za 

njeno izvajanje in so v skladu s cilji nujno 

potrebni. 
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Vrste stroškov 
 Primeri upravičenih stroškov: 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev, 

• gradnja in nakup opreme, 

• stroški informiranja in izobraževanj. 

 Primeri neupravičenih stroškov: 

• davek na dodano vrednost, 

• nepredvidena dela, 

• nakup rabljene opreme, 

• notarski in odvetniški stroški. 
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Stroški storitev 

zunanjih  izvajalcev – 

svetovalni inženiring 

Investicijska in 

projektna 

dokumentacija 

Nadzor 

Ostale 

storitve 
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Investicijska in projektna  

dokumentacija 

 

 
• Investicijsko dokumentacijo opredeljuje Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ  

• Projektno dokumentacijo opredeljuje Pravilnik o 

projektni dokumentaciji 

 

   Upravičeni stroški za izdelavo investicijske in 

projektne dokumentacije so lahko največ 7% 

vrednosti celotne operacije (brez DDV)! 
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Nadzor 

• strokovni nadzor po ZGO, 

• projektantski nadzor, 

• geomehanski nadzor, 

• arheološki nadzor. 
 

Stroški nadzora so upravičeni v skupni višini 

največ 3% vrednosti celotne operacije (brez 

DDV)! 
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Ostale storitve  
• Varnostni načrt za gradbišče, koordinator za 

varnost in zdravje pri delu. 

• Elaborat zapore ceste z izvedbo. 

• Izkaz požarne varnosti s strani pooblaščene 

institucije 

• Druge storitve: študije, elaborati, raziskave 

obstoječega stanja, strokovna mnenja, 

poročila. 

Skupni stroški vseh storitev svetovalnega inženiringa 

ne smejo presegati 12% vrednosti celotne operacije 

(brez DDV). 
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Gradnja in nakup opreme 

• ovoj stavbe, 

• energetsko učinkoviti tehnični sistemi, 

• raba obnovljivih virov (solarni sistemi, 

kotli na lesno biomaso, toplotne 

črpalke), 

• vgradnja kogeneracijskih sistemov, 

• naprave in sistemi energetskega 

upravljanja. 
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Stroški informiranja in komuniciranja 

• priprava gradiv za spletne strani, 

• priprava zloženk, 

• objava obvestil v medijih, 

• stroški organizacije in izvedbe seminarjev, 

konferenc 

 
Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja lahko 

znašajo največ 1% vrednosti celotne operacije (brez 

DDV). 
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Navodila in tehnične usmeritve 

 pri energetski prenovi stavb 
 

• Načrtovalce in izvajalce usmerja v 

pravilno načrtovanje prenov 

• Predstavljena zakonodaja s področja 

URE, ki definira pogoje načrtovanja 

• Poudarek na celoviti energetski prenovi 

stavb 

• Opredelitev skoraj nič-energijske stavbe             
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Smernice za energetsko prenovo  

stavb kulturne dediščine 

   Kriterij pozitivne diskriminacije: 

• Postavitev stavbe KD v enakovrednejši položaj 

pri pridobivanju finančnih sredstev KS 

• Upoštevanje učinkov izvedbe prenove tudi tistih 

ukrepov, ki se zaradi varovanja KD ne bodo mogli 

izvesti 
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Porabljene 

manj 

energije 

Čistejši 

zrak 
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POSTOPEK IZVEDBE 

OPERACIJE 

 

 

mag. Martina Gračner 

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb 
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VLOGA prijavitelja do 

30.6.2016 
Povabilo MZI 

 Predhodni postopek JZP 

 REP in EI 

 ID 

 Lastništvo 

 Upravljalstvo 

 Nabor za celovito 

energetsko prenovo 

  

Povabilo - prijava - ocena - odločitev o 
primernosti/neprimernosti - odločitev o podpori  
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Povabilo - prijava - ocena – odločitev o  
primernosti/neprimernosti - odločitev o podpori   

 

   
Povabilo MZI 

VLOGA prijavitelja do 

30.6.2016 

Poziv k dopolnitvi 

formalno nepopolne 

vloge 

Pregled tehnične, 

vsebinske in 

finančne ustreznosti 

dokumentacije 

Izjeme po 
drugem 

odstavku 3. 
točke 34. člena 

ZJZP 
  

MF 
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Povabilo - prijava - ocena - odločitev o  
primernosti/neprimernosti – odločitev o podpori   

Komisija oceni 
vse popolne 

vloge  

Sklep o primernosti  

Sklep o neprimernosti  

Razvrstitev vlog glede na 

razpoložljiva sredstva 
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Povabilo – prijava – ocena – odločitev o  
primernosti/neprimernosti – odločitev o podpori   

Prejetje odločitve o 
primernosti  

Priprava vloge za 
odločitev o podpori  

60 dni 

Izvajanje postopka 
izbire izvajalca JZP 

TAKOJ 

Posredovanje vloge za 
odločitev o podpori Nos 

PO  
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Povabilo – prijava – ocena – odločitev o  
primernosti/neprimernosti – odločitev o podpori   

 

Nos PO prejme vlogo za 
odločitev o podpori  

Nos PO pregleda vlogo za 
odločitev o podpori  

Nos PO posreduje vlogo 
za odločitev o podpori OU 

OU sprejme odločitev o 
podpori 
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Postopek izbire JZP  

Javni razpis  
Predpisan 
postopek 

izbire 

Sklenitev 
pogodbe 
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Sklenitev 
pogodbe z 
zasebnim 
izvajalcem  

Začetek 
izvedbe 
ukrepov 

Zaključek 
izvedbe 
ukrepov 

Pogodbeno 
obdobje 14 

let  

Izvedba operacije po podpisu pogodbe JZP z 
zasebnim izvajalcem  

Plačilo zahtevkov 
Izvedba nadzora 

Izvajanje 
pogodbenih 
obveznosti  
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Planiranje 
projektov in 
financ; JZP?  

2017 

1/6 

Nos PO 
objavi 

povabilo 

2018 

1 

Rok za 
prijavo 

april 2018 

2018 

1/4 

Ciklična časovnica  

PO opredeli 
investicijo v okviru 
priprave proračuna 

ter izvede predhodni 
postopek JZP 

V začetku vsakega 
leta Nos PO objavi 

povabilo za PO 

Predviden rok za 
oddajo projektov 3-4 

mesece 
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Ciklična časovnica  

 
• Ocena in 

odločitev 

• Izdaja 
odločitve 

2018 

5/6 

Vloga za 
odločitev 

o 
podpori  

2018 

7/8 

OU izda 
odločitev o 

podpori  

2018 

9 

Nos PO izvede postopek 
ocene ter izda odločitev o 

primernosti/neprimernosti  

PO ima 60 dni časa od 
prejetja vloge za 

posredovanje vloge za 
odločitev o podpori 

OU predvidoma v 
enem mesecu izda 
odločitev o podpori 
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OU izda 
odločitev o 

podpori  

2018 

9 

Izvedba 
postopka 
izbora ZP 

2018 

7/12 

Podpis 
pogodbe  

2018 

12 

Prenos sredstev  

PO od prejetja odločitve o 
primernosti začne s 
postopkom izbora 

zasebnega partnerja  

Izbor ZP in podpis 
pogodbe 

Ciklična časovnica  
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PREDSTAVITEV KONCEPTA 

ENERGETSKEGA 

POGODBENIŠTVA 

S POUDARKOM NA RAZMERJU  

JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTERSTVA 

 

 

Anže Kunovar, univ. dipl. prav. 
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PREDHODNI POSTOPEK 

• NAMEN  na podlagi investicijskega elaborata ugotoviti, ali 

so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in 

drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja javno-

zasebnega partnerstva 

• NAMEN   opredelitev temeljnih elementov javno-

zasebnega partnerstva za določitev vsebine odločitve in/ali 

akta o javno-zasebnem partnerstvu 

• PRIČETEK  lahko začneta tako javni partner (t.i. poziv 

promotorja) kot tudi (bodoči) zasebni partner (t.i. vloga o 

zainteresiranosti) 
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PREDHODNI POSTOPEK 

POZIV PROMOTORJEM 

• praviloma enkrat letno 

• v javnem pozivu se opredeli: 

– vsebino vloge o 
zainteresiranosti in 
pričakovanjih 

– katere dokumente mora 
promotor priložiti oziroma 

– katere vidike javno-zasebnega 
partnerstva predstaviti 

• poziv, ki že vsebuje opredelitev 
potreb javnega partnerja in 
bistvene elemente iz 
investicijskega elaborata, ne 
sme prejudicirati oblike javno-
zasebnega partnerstva oziroma 
vsebine odločitve in/ali akta o 
javno-zasebnem partnerstvu 

 

 

 

VLOGA O ZAINTERESIRANOSTI 

• lahko se poda na lastno pobudo 

zasebnega partnerja 

• javni partner mora o njej odločiti v roku 

štirih mesecev 

• potrebno upoštevati vsebino Pravilnika 

o vsebini upravičenosti izvedbe 

projekta po modelu javno zasebnega 

partnerstva  

• promotor ima v nadaljnjem postopku 

enake pravice kot drugi kandidati  

• možnost odkupa dokumentacije 

• varovanje poslovne skrivnosti 
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TEST JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

KRITERIJI ZA 

OCENJEVANJE 

• življenjska doba projekta 

• neto sedanja vrednost 

• interna stopnja donosnosti 

• rezultati in cilji investicije 

izvedene na tradicionalni 

način ali po modelu javno-

zasebnega partnerstva (t.i. 

value for money)  

• stroški in koristi vloženih 

sredstev v projekt (t.i. cost 

benefit analiza) 

NEGATIVNE OKOLIŠČINE  

(ne pride do začetka postopka) 

• če predlagani projekt ni 

skladen z ustavo ali 

zakonom 

• če gre za dejavnosti, ki so 

tako povezane z varovanjem 

državne, uradne ali vojaške 

skrivnosti, da bi z izvedbo 

postopka bilo onemogočeno 

varovanje te skrivnosti 

• če niso izpolnjeni pogoji iz 8. 

člena ZJZP(vrednost 

projekta, javni partner, 

predmet javno-zasebnega 

partnerstva) 

• če se dejavnost, ki je 

predmet predloga, že izvaja 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

ODLOČITEV O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 

• KDO?  vlada oziroma predstavniški organ samoupravne 

lokalne skupnosti 

• IZJEMA DRUGEGA JAVNEGA PARTNERJA  samo na 

podlagi soglasja ustanovitelja ali pooblastila, določenega z 

zakonom 

• PREDMET  ugotovitev javnega interesa 

– NEOBSTOJ AKTA O JAVNO ZASEBNEM 

PARTNERSTVU  nujna tudi opredelitev bistvenih 

sestavin posameznega razmerja in drugih vprašanj 
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AKT O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 

• normira predmet, pravice in obveznosti javnega in 

zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in 

druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega 

partnerstva  

• KONCESIJSKI AKT  pri obliki koncesijskega partnerstva 

• fakultativne narave 

• obvezen v primeru, če izvajalec javno-zasebnega 

partnerstva pridobi posebno ali izključno pravico izvajati 

gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v 

javnem interesu, kjer zakon zaradi varstva javnega interesa 

zahteva izdajo koncesijskega oziroma drugega splošnega 

akta 

– KONCESIJSKI AKT  v obliki uredbe vlade, odloka 

predstavniškega organa samoupravne lokalne skupnosti 

ali splošnega akta drugega javnega partnerja 
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SKUPEN AKT O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 

• združuje odločitev in akt o javno-zasebnem partnerstvu 

• predstavlja celovito pravno podlago za vse ukrepe in 
situacije 

• oblikuje splošne pravne okvirje glede nameravanega 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva 

• najpogostejši v praksi 
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FAZA PRIPRAVE NA 

IZVEDBO PROJEKTA 
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ORGANIZACIJSKI UKREPI 

• VZPOSTAVITEV PROJEKTNE SKUPINE 

• POSTAVITEV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 

• OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA NAČRTA S TERMINSKIM 

PLANOM 
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PRESOJA VPLIVA NA DOLG OZIROMA DEFICIT 

JAVNEGA PARTERJA 

• VPRAŠANJE RAZVRSTITVE SREDSTEV: 

– kot sredstva javnega partnerja (ki se vodijo v bilanci 

javnega partnerja)  vpliv na dolg oziroma deficit 

javnega partnerja 

– kot sredstva zasebnega partnerja (ki se vodijo v bilanci 

zasebnega partnerja, torej izven bilance javnega 

partnerja)  razširitev vpliva na dolg oziroma deficit 

javnega partnerja skozi celotno trajanje pogodbe 

• sredstva se lahko klasificirajo izven bilance javnega 

partnerja (torej kot sredstva zasebnega partnerja) samo v 

primeru, da je z zadostno stopnjo gotovosti izkazano in 

dokazano, da zasebni partner nosi večino  tveganj vezanih 

na sredstvo in specifično javno-zasebno partnerstvo ter je 

hkrati upravičen do večine koristi iz navedenega sredstva 

oziroma razmerja 
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OCENA TVEGANJA 

• INVESTICIJSKO TVEGANJE 

• TVEGANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI 

• TVEGANJE POVPRAŠEVANJA 

• ostali elementi razmerja med javnim in zasebnim parterjem 

(prenos tveganja) 
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IZBIRA MODELA 

IZVAJANJA 

ENERGETSKEGA 

POGODBENIŠTVA 
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SUBJEKT JAVNEGA PRAVA NASTOPI KOT INVESTITOR IN 

PREKO IZVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA IZVEDE UKREP 

ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

• NE GRE ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 

• subjekt javnega prava zagotovi sredstva za izvedbo ukrepov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti iz lastnih sredstev, zaradi česar 

je upravičen do celote doseženih prihrankov  

• tveganje doseganja prihrankov ostane izključno v domeni subjekta 

javnega prava kot investitorja 

• subjekt javnega prava v tem primeru izvede ustrezno javno naročilo 

skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, s katero izbere 

najugodnejšega izvajalca za izvedbo ukrepov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti 

• ta model je zaradi zmanjševanja investicijskega potenciala javnega 

sektorja vse manj aktualen, zato se išče nove oblike finančnih 

mehanizmov za izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti 
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SUBJEKT JAVNEGA PRAVA KOT JAVNI PARTNER SKLENE 

POGODBENO JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO, V OKVIRU 

KATEREGA ZASEBNEMU PARTNERJU PODELI KONCESIJO ZA 

IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 

• subjekt javnega prava ne zagotovi (celote) sredstev za izvedbo ukrepov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti, pač pa kot javni partner sklene javno-

zasebno partnerstvo, v okviru katerega zasebnemu partnerju podeli koncesijo za 

izvajanje storitev energetskega pogodbeništva 

• zasebni partner v trajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva izvaja storitve 

energetskega pogodbeništva, pri čemer je upravičen do plačila storitve 

• višina plačila se običajno določi kot odstotek od doseženih prihrankov, na način, 

da so skupni stroški oskrbe z energijo z vključenim predmetnim plačilom nižji od 

stroškov pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 

• tveganje (praviloma) ostaja na strani zasebnega parterja 

• v primeru, da zasebni partner ne zagotovi ustreznih prihrankov, tudi ni upravičen 

do plačila 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

SUBJEKT JAVNEGA PRAVA NASTOPI KOT INVESTITOR IN 

PREKO IZVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA IZVEDE 

UKREPE ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, 

PRI ČEMER SREDSTVA ZA IZVEDBO ZAGOTOVI S 

SKLENITVIJO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

• pri tem modelu gre za združitev elementov obeh predhodnih modelov 

• subjekt javnega prava za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti izvede ustrezno javno naročilo skladno z veljavno javno-

naročniško zakonodajo, pri čemer ustrezna sredstva za izvedbo investicije 

pridobi iz naslova iz prihodkov (praviloma koncesnine izplačane v 

enkratnem znesku) iz sklenjenega javno-zasebnega partnerstva (po 

izvedenem ločenem postopku podelitve javno-zasebnega partnerstva), v 

okviru katerega zasebnemu partnerju običajno podeli koncesijo za 

upravljanje objektov, ki so bili predmet ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti 
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OPREDELITEV VRSTE 

JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTERSTVA 
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OBLIKE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

• STATUSNO JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 

• POGODBENO JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 

 
KONCESIJSKO 

RAZMERJE 

• dvostransko pravno 

razmerje  

• koncedent podeli 

koncesionarju 

posebno ali 

izključno pravico 

izvajati gospodarsko 

javno službo 

oziroma drugo 

dejavnost v javnem 

interesu 

JAVNONAROČNIŠKO 

RAZMERJE 

• odplačno razmerje 

med naročnikom in 

dobaviteljem blaga, 

izvajalcem gradenj 

ali izvajalcem 

storitev 

• predmet je naročilo 

blaga, izvedba 

gradnje ali storitve 
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RAZMEJITEV MED JAVNO-NAROČNIŠKIM IN 

KONCESIJSKIM PARTNERSTVOM 

• OCENA RAZDELITVE TVEGANJ  če nosi javni partner večino ali 

celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega 

partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na 

poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene 

tega zakona ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško 

• ODLOČANJE V DVOMU  če iz okoliščin javno-zasebnega 

partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega 

tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo 

• SPREMEMBA POSLOVNIH TVEGANJ  če se med postopkom 

izbora koncesionarja ugotovi, da zaradi razporeditve poslovnih 

tveganj med javnim in zasebnim partnerjem razmerje nima narave 

koncesijskega, temveč javnonaročniškega partnerstva, mora javni 

partner postopek izbire nadaljevati po pravilih o javnonaročniškem 

partnerstvu, še pred tem pa ponoviti vsa dejanja v postopku, ki se 

zaradi spremembe narave razmerja javno-zasebnega partnerstva 

razlikujejo  
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FAZA JAVNEGA RAZPISA 
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JAVNONAROČNIŠKO 

PARTNERSTVO 

• za javni razpis oziroma 

neposredno sklenitev in izbiro 

izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva ter dodelitev del tretjim 

osebam uporablja  Zakon o 

javnem naročanju 

• kasnejša pogodbena razmerja  

smiselna uporaba določb o 

koncesijski pogodbi skladno z 

zakonom, ki ureja gospodarske 

javne službe 

KONCESIJSKO 

PARTNERSTVO 
• GJS ali druge javne službe, kjer 

zakon predpisuje izdajo upravne 

odločbe  za javni razpis 

oziroma neposredno sklenitev, 

izbiro izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva, pravno oziroma 

sodno varstvo v teh postopkih in 

koncesijsko pogodbo ter 

dodelitev del tretjim osebam  

Zakon, ki ureja gospodarske 

javne službe 

STATUSNO PARTNERSTVO  smiselna uporaba 

Zakona o javnem naročanju  
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FAZE JAVNEGA RAZPISA 

(po ZJZP) 

• imenovanje strokovne komisije 

• priprava postopkovne dokumentacije 

• priprava razpisne dokumentacije  

• priprava ustrezne pogodbe 

• objava javnega razpisa  

• izvedba javnega odpiranja vlog 

• pregled in vrednote vlog  

• priprava poročila  

• izdaja akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva (ali 

zavrnitev vlog) 

• pravno varstvo 

• sklenitev pogodbe 
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STROKOVNA KOMISIJA 

• predsednik in najmanj dva člana 

• vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko 

izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da 

omogočajo strokovno presojo vlog 

• izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter 

podrobnejše naloge in način dela strokovne komisije določi 

javni partner v aktu o javno-zasebnem partnerstvu 

• klasični izločitveni razlogi 
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VSEBINA JAVNEGA RAZPISA 
• navedbo, da gre za javno-zasebno partnerstvo po tem zakonu 

• ime oziroma firmo in sedež javnega partnerja 

• podatke o objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem 

partnerstvu 

• predmet, naravo ter obseg in območje javno-zasebnega partnerstva 

• začetek in predvideni čas trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva 

• postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva 

• kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije 

• kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja …) 

• zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja javno-zasebnega 

partnerstva, ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja …) 

• pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju 

• pogoje za predložitev skupne vloge 

• merila za izbiro najugodnejšega kandidata in/ali merila za prehajanje med fazami 

konkurenčnega dialoga 

• naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog 

• rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa 

• drugo 
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OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 

• odvisna od vrste javno-zasebnega partnerstva 

– JAVNONAROČNIŠKO RAZMERJE  veljajo pravila Zakona o 

javnem naročanju 

– KONCESIJA GRADENJ  veljajo pravila Zakona o javnem 

naročanju 

– kjer predpisi ne pojasnjujejo  objava v Uradnem listu 

• objava zgolj na spletnih straneh javnega partnerja ne zadošča 

• teorija se nagiba k izvedbi objave v vseh možnih medijih (zaradi 

nejasnosti zakonskih določb in adekvatnemu izogibu sankcij) 

• predlagano je oblikovanje posebnega portala 
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ODDAJA IN ODPIRANJE VLOG 

• prejemna teorija 

• načeloma javno odpiranje 

• vračilo prepoznih in nepravilno predloženih vlog brez odpiranja 

• vodenje zapisnika (vročitev v roku 8 dni) 
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PREGLED,  VREDNOTENJE IN POROČILO 

• strokovna komisija pregleda vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo 

razpisne pogoje 

• komisija sme zahtevati od kandidatov pojasnila, da bi si pomagala 

pri pregledu, primerjavi in vrednotenju vlog 

• ne sme dovoliti, da bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal 

svojo vlogo (posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste 

dokumente iz vloge, ki vplivajo na vrednotenje vloge posameznega 

kandidata - sprememba predmeta, cena in druga merila) 

• javni partner sme v soglasju s kandidatom popraviti računske 

napake, ki jih odkrije pri pregledu 

• po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter 

navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te 

vloge tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza 

postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede 

na ustreznost postavljenim merilom 

• poročilo se posreduje organu javnega partnerja, ki je pristojen za 

sprejetje odločitve o javno-zasebnem partnerstvu 
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AKT IZBIRE 

• akt poslovanja 

• IZJEMA  kadar je predmet javno-zasebnega partnerstva 

koncesija za izvajanje gospodarske javne službe ali druge 

dejavnosti, kjer zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno 

predpisuje izdajo upravne odločbe, je akt izbire posamični upravni 

akt  

• GLAVNE POSEBNOSTI V PRIMERU IZJEME: 

– neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke na ustni 

obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim uspehom v 

postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, da 

podajo svoje pripombe (če v tem roku pripombe niso podane, 

se šteje, da stranke nimajo pripomb) 

– odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne sme biti daljši 

od enega leta; čas veljavnosti odločbe se določi v njenem 

izreku (če v tem času ne pride do sklenitve pogodbe, odločba o 

izbiri preneha veljati) 
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ZAVRNITEV VSEH PONUDB 

ter 

IZLOČITEV IZBRANEGA KANDIDATA 

• javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere 

izvajalca javno-zasebnega partnerstva  lahko izda akt o zavrnitvi 

vseh vlog v katerem mora utemeljiti razloge za njihovo zavrnitev 

• javni partner sme vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem 

partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim 

merilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo 

okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati 

obveznosti iz pogodbe 
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PRAVNO VARSTVO 

PRITOŽBENI 

POSTOPEK 

• zoper akt o izbiri, ki ga je 

izdal pristojni minister, ni 

pritožbe 

• zoper akt o izbiri, ki ga izda 

drug javni partner, odloči o 

pritožbi pristojni minister 

oziroma župan (glede na 

ustanovitelja) 

• o pritožbi zoper odločbo o 

izbiri, ki jo izda občinska 

uprava, odloči župan 

REVIZIJSKI 

POSTOPEK 

• ko se za sklenitev javno-

zasebnega partnerstva 

uporabljajo pravila o javnih 

naročilih ali koncesijah gradenj, 

se pravno varstvo zagotavlja v 

skladu z Zakonom o javnem 

naročanju in z zakonom, ki ureja 

revizijo postopkov oddaje javnih 

naročil 

SODNO VARSTVO  možnost upravnega spora v primeru 

dokončne odločbe o izbiri za katero se ne  ne uporabljajo pravila o 

javnih naročilih ali koncesijah gradenj 
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SKLENITEV POGODBE 

• pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega 

partnerstva, (načeloma) nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o 

javno-zasebnem partnerstvu  

• EVIDENCA SKLENJENIH POGODB  javni partner mora v 8 dneh 

po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu o tem obvestiti 

ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco sklenjenih pogodb 

o javno-zasebnem partnerstvu, in mu predložiti izvod pogodbe o 

javno-zasebnem partnerstvu 
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VSEBINA POGODBE 

• Direktiva o energetski učinkovitosti (Priloga XIII) zahteva tudi sledeče podatke 

• jasen in pregleden seznam ukrepov za povečanje učinkovitosti, ki jih je treba izvajati, 

ali rezultatov povečanja učinkovitosti, ki jih je treba doseči 

• zagotovitev ravni prihrankov, ki bodo doseženi z izvajanjem ukrepov iz pogodbe 

• trajanje in ključne točke pogodbe, pogoji in odpovedni rok 

• jasen in pregleden seznam obveznosti vsake pogodbenice  

• referenčni datum(-i) za določitev doseženih prihrankov 

• jasen in pregleden seznam faz pri izvajanju ukrepa ali paketa ukrepov in, če je 

ustrezno, s tem povezani stroški 

• obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in dokumentiranje vseh sprememb 

med izvajanjem projekta  

• predpisi, ki določajo vključitev enakovrednih zahtev v katero koli podizvajalsko 

pogodbo s tretjimi stranmi 

• jasen in pregleden prikaz finančnih posledic projekta in porazdelitev deleža obeh strani 

pri doseženih denarnih prihrankih (tj. plačilo ponudniku storitve)  

• jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju doseženih zagotovljenih 

prihrankov, preverjanju kakovosti in jamstvih 

• določbe, ki pojasnjujejo postopke v primeru spreminjanja okvirnih pogojev, ki vplivajo 

na vsebino in rezultat pogodbe (tj. spremembe pri cenah energije, intenzivnosti rabe 

obrata)  

• podrobnosti o obveznostih vsake pogodbenice in kaznih za njihovo kršitev 
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ČASOVNI ELEMENT 

• dolgoročnost razmerja ena od glavnih značilnosti javno-zasebnih 

partnerstev 

• trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva se določi tako, da 

se izvajalcu javno-zasebnega partnerstva omogočijo stabilnost in 

varnost naložbe, možnost učinkovitega in varnega financiranja 

naložbe in povrnitev vložkov ter da glede na naravo predmeta 

partnerstva v času razmerja povrne v partnersko razmerje vložena 

sredstva in doseže nanje normalen tržni donos, hkrati pa ohrani, 

prevzema in upravlja, odvisno od narave razmerja javno-

zasebnega partnerstva, del poslovnega tveganja 

• trajanje se lahko izjemoma podaljša, vendar največ za polovico 

roka 
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STAVBNA PRAVICA 

• na objektih in napravah, ki so predmet javno-

zasebnega partnerstva, je, če s posebnim 

zakonom ni določeno drugače, mogoče ustanoviti 

stavbno ali pridobiti drugo stvarnopravno oziroma 

obligacijskopravno pravico 
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IZLOČITVENA PRAVICA 

• ne glede na dogovorjeni model lastninske pravice (koncesija 

gradenj ali koncesija storitve), ima v primeru stečaja oziroma 

drugega načina prenehanja koncesionarja (likvidacija, izbris) 

koncedent pravico, da za objekte in naprave koncesije, ob plačilu 

ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno 

oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico 
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KONKURENČNI DIALOG 

• primeren za zahtevnejše postopke, kjer so potrebne tudi vhodne 

informacije zasebnih partnerjev 

• večfazni postopek: 

– faza preverjanja usposobljenosti 

– faza dialoga 

– ponudbena faza 
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PO PODPISU POGODBE IN 

CIKLIČNA ČASOVNICA 

 

 

mag. Martina Gračner 

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb 
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Sklenitev 
pogodbe z 
zasebnim 
izvajalcem  

Začetek 
izvedbe 
ukrepov 

Zaključek 
izvedbe 
ukrepov 

Pogodbeno 
obdobje 14 

let  

Izvedba operacije po podpisu pogodbe JZP z 
zasebnim izvajalcem  

Plačilo zahtevkov 
Izvedba nadzora 

Izvajanje 
pogodbenih 
obveznosti  
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Planiranje 
projektov in 
financ; JZP?  

2017 

1/6 

Nos PO 
objavi 

povabilo 

2018 

1 

Rok za 
prijavo 

april 2018 

2018 

1/4 

Ciklična časovnica  

PO opredeli 
investicijo v okviru 
priprave proračuna 

ter izvede predhodni 
postopek JZP 

V začetku vsakega 
leta Nos PO objavi 

povabilo za PO 

Predviden rok za 
oddajo projektov 3-4 

mesece 
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Ciklična časovnica  

 
• Ocena in 

odločitev 

• Izdaja 
odločitve 

2018 

5/6 

Vloga za 
odločitev 

o 
podpori  

2018 

7/8 

OU izda 
odločitev o 

podpori  

2018 

9 

Nos PO izvede postopek 
ocene ter izda odločitev o 

primernosti/neprimernosti  

PO ima 60 dni časa od 
prejetja vloge za 

posredovanje vloge za 
odločitev o podpori 

OU predvidoma v 
enem mesecu izda 
odločitev o podpori 
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OU izda 
odločitev o 

podpori  

2018 

9 

Izvedba 
postopka 
izbora ZP 

2018 

7/12 

Podpis 
pogodbe  

2018 

12 

Prenos sredstev  

PO od prejetja odločitve o 
primernosti začne s 
postopkom izbora 

zasebnega partnerja  

Izbor ZP in podpis 
pogodbe 

Ciklična časovnica  
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