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Razpisi za področje OVE 

• DO OVE 2016 - 7,9 mio EUR (8-1) 

• DO OVE 2017 – 3 mio EUR (11-1) 

• JR EE OVE 2017 – 2 odpiranja (1-1) 

Seminar za občine 
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Dolgoročni cilji 

• do 2020 obnoviti 2,9 mio m2 stavbnega fonda; 

 

• v 2014−2023 obnoviti 1,8 mio m2 javnih stavb; 

– od tega 180.000 m2 javnih stavb ožjega javnega 
sektorja; 

 

• do 2023 obnoviti 1,3 mio m2 stavb zasebnega 
storitvenega sektorja. 
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Ključne predpostavke 

• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v energetske 

prenove stavb: 

– Povprečna vrednost naložb 208 EUR (brez DDV) 

– Ocenjena vrednost investicij 415 mio EUR (z DDV) 

– Sofinanciranje do 40 % upravičenih stroškov investicije 

– Predhodni postopek JZP 

• Finančna konstrukcija: 

– Nepovratna sredstva OP EKP 2014-2020: 146,7 mio EUR 

– Povratna sredstva  OP EKP 2014-2020: 25 mio EUR  

– ESCO podjetja 

– Lastna sredstva javnih partnerjev 
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Razpisi in pozivi (2016, 2017) 

• Pilotni projekti 

– Izbrani 4 pilotni projekti, sofinancirano v višini cca. 3 mio EUR 

• Dva poziva OJS 

– 4 vloge, sofinanciranje v višini cca. 4 mio EUR 

• Dva poziva ŠJS 

– 13 vlog, sofinanciranje v višini cca. 5,6 mio EUR 

• Dva razpisa za občine (JOB 2016 in JOB2017) 

– 28 vlog, sofinanciranje v višini cca. 14,4 mio EUR 
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Skupna analiza pozivov in razpisov: 

  

• Skupno št. operacij: 49 (18 JZP, 31 JN) 

• Skupna neto tl. površina stavb: 421.753,86 m2 (71% JZP, 29% JN) 

• Skupna vrednost upr. stroškov: 68 mio € (61% JZP, 39% JN) 

• Povprečen prihranek Qf / Aneto tl. povr.: 77 kWh/m2a 

• Povprečno povečanje OVE / Aneto tl. povr.: 20 kWh/m2a 

 

 

 

 
 

Podatki javnih razpisov JOB JZP JN 

Prihranek Qf / Aneto tl. povr. (kWh/m2a) 86 68 

Upr. str. / Aneto tl. povr. (€/m2) 170 225 
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Nadaljevanje izvajanja v letu 2018: 

 
 

• Objava novelirane dokumentacije iz leta 2016 

– Dodatna navodila glede izdelave investicijske dokumentacije in uvrščanja v NRP 

– Dodatna obrazložitev tehničnih zahtev  

• Uskladitev tipske koncesijske pogodbe z EUROSTATOM in objava tipske 

dokumentacije 

–  Priloga 1 - Oris poziva promotorjem 

–  Priloga 2 - Oris odločitve o javno-zasebnem partnerstvu 

–  Priloga 3 - Oris koncesijskega akta 

–  Priloga 4 - Oris skupnega akta 

–  Priloga 5 - Oris razpisne dokumentacije 

–  Priloga 6 - Oris vzorca pogodbe 

–  Priloga 7 - Oris sporazuma 

• Objava novih pozivov in razpisa 

– Razpis občine JOB 2018: Objava 16.2.2018, višina sredstev 17,6 mio EUR 

– Poziv OJS: Objava 23.2.2018, višina sredstev cca 7,65 mio EUR 

– Poziv ŠJS: Objava 23.2.2018, višina sredstev cca 14,12 mio EUR 

• Dopolnitev "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske 

prenove stavb, sprejeta 22.2.2018 
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Tehnična pomoč ELENA: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ministrstvo pridobilo 1,7 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev ELENA 

za energetsko prenovo javnih stavb. 

Tako bosta lahko ožji in širši javni sektor, ki bosta pristopile k energetski 

prenovi svojih stavb, že v fazi pred prijavo za pridobitev nepovratnih 

kohezijskih sredstev in izdelavo potrebne dokumentacije (razširjen 

energetski pregled, projektna dokumentacija, dokument identifikacije 

investicijskega projekta, investicijski program, predinvesticijska zasnova, 

študija izvedljivosti, projekt za izvedbo, predhodni postopek JZP …) 

pridobile nepovratna sredstva v višini do 90 % upravičenih stroškov. 

Nepovratna sredstva ELENA bodo na voljo v triletnem obdobju 2018-2020, 

pogoj za njihovo pridobitev pa je, da celotna investicija v energetsko 

prenovo javne stavbe dosega najmanj 20-kratnik vrednosti odobrene 

tehnične pomoči. 
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        Hvala za pozornost  

uros.habjan@gov.si   
 

 


