
 

 
 
 
 
 

 
Odgovori na prejeta vprašanja na razpis URE-GEN-I-2013-1 

Razpis je bil objavljen 18. 01. 2013 v Uradnem listu RS številka 4/2013. 
 
 
 

1. Vprašanje 
V naši poslovni stavbi pripravljamo v drugem nadstropju (ki je trenutno prazno) urediti “show 
room”, kjer bomo predstavili naše rešitve prezračevanja ter nizkotemperaturnih sistemov za 
ogrevanje in hlajenje pa me zanima če se to lahko obravnava v sklopu tega razpisa. 
 
ODGOVOR: 
Omenjen razpis je namenjen informiranju in ozaveščanju uporabnikov z organizacijo različnih 
dogodkov, katerih namen je seznanjanje udeležencev z ukrepi učinkovite rabe energije. Načeloma 
lahko z show roomom kandidirate na ta razpis, vendar mora vloga zadoščati vsem pogojem 
razpisa, med drugim,  da mora takšen dogodek/predstavitev trajati minimalno 4 ure. Poleg tega bi 
rad poudaril, da postavitev show rooma ni upravičen strošek po tem razpisu, ampak samo 
organizacija takšnega dogodka. 
 
 
 
 
 

2. Vprašanje 
Kot d.o.o. se nameravamo prijaviti na JR URE-GEN-I-2013-1, in sicer na upravičeni namen 
"UPRN_B: Izvedba programov informiranja in ozaveščanja". 
 
Vprašanja: 

1. Iz JR je razvidno, da je lahko max. subvencija 10.000 EUR glede na določilo "Vrednost 
operacije po tem razpisu je omejena navzdol in navzgor. Upravičeni stroški operacije 
morajo znašati vsaj 3.500,00 EUR in največ 20.000,00 EUR." Je tako? 

 
2. Kakšne so upravičene dejavnosti za "Izvedba programov informiranja in ozaveščanja"? Iz 

upravičenih stroškov je namreč razvidno, da so to le kakšne delavnice za podjetja, kjer le-
ta osveščamo o rabi OVE. Razmišljamo v pravo smer? 

 
3. So lahko med upravičenimi stroški tudi kakšne spletne aplikacije na temo OVE, kjer je 

ciljna publika širša javnost, vključno s podjetji? 
 
ODGOVOR: 

1. Da. 
 

2. Drži. Po tem razpisu so predvidene spodbude pri organizaciji dogodkov informiranja in 
ozaveščanja. Lahko so to delavnice, izobraževanja, promoviranje učinkovite rabe in 
obnovljivih vire energije v programih za podjetja,… 
 

3. V konkretnem razpisu ne. Sestavni del razpisa je tudi metoda za vrednotenje prihrankov, 
katera se uporablja za primer organizacije oz. udeležbe na ustreznih dogodkih. 

 
 
 
 

Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost 

pri pravnih osebah in podjetnikih 
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3. Vprašanje 

Za vas imam kratko vprašanje glede razpisa. Naše podjetje ima v tem letu namen izvesti 
energetsko sanacijo objekta (fasada, okna in verjetno tudi sistem ogrevanja in hlajenja) in bomo 
storitve svetovanja glede sanacije objekta in vso potrebno projektno dokumentacijo naročali pri 
podjetju, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami energetskega svetovanja. Ali ta razpis omogoča 
sofinanciranje (do 50%) naročila prej omenjenih storitev? Če ne, za kakšne primere izvedbe 
energetskega pregleda podjetja/objekta gre? 
 
ODGOVOR: 
Ne. Projektna dokumentacij ni upravičen strošek po tem razpisu. Energetski pregled je dokument, 
ki ga izdela ustrezen strokovnjak, skladno s Priročnikom za izdelovalce energetskih pregledov. 
 
 
 
 
 

4. Vprašanje 
Zanima me ali se lahko za izvedbo energetskega pregleda prijavi pekarna, ki je s.p.? Pekarna je 
locirana v objektu, kjer se del le-tega uporablja kot samostojno gospodinjstvo del pa je pekarna s 
pečjo za peko kruha na ELKO. Ogrevanje objekta je z istim kotlom (skupna kotlovnica). V primeru 
pozitivnega odgovora ... ali se energetski pregled izvede za celotni objekt, s tem mislim del, kjer se 
izračuna gradbena fizika objekta in se podajo ukrepi povezani z rezultati gradbene fizike?  
Pregled tehnologije (bilance ipd. ter ustrezni ukrepi za energetsko učinkovitejšo proizvodnjo) se 
seveda izvede le za pekarno. 
 
ODGOVOR: 
Da, sp lahko kandidira na naš razpis. Energetski pregled se lahko izvede za celoten objekt ali pa 
samo za del objekta, ki se nanaša na pekarno, če pekarna predstavlja zaključeno celoto in jo je 
mogoče obravnavati ločeno. V primeru, da se energetski pregled izvaja za celoten objekt, med 
upravičene stroške spada le sorazmerni del stroškov izvedbe energetskega pregleda. 
 
 
 
 
 

5. Vprašanje 
Za namen "UPRN_B: Izvedba programov informiranja in ozaveščanja" bomo izvedli delavnico za 
podjetja s področja OVE. Pri izpolnjevanju prijavnice imamo vprašanja: 

a. Kaj se v našem primeru sploh izpolnjuje točka "7. Osnovni podatki o rabi električne 
energije, goriv in energentov"? Če ja, ali tukaj damo le ocene oz. razpoložljive podatke? Se 
v tem primeru izpolnjuje obe tabeli, ali le eno? 

b. Kaj pa pod točko "8. Cilji operacije – prihranek energije" podamo le naše ocene? Kaj pa v 
stolpcu "Skupno znižanje v življenjski dobi operacije"? Operacija lahko traja max. 6 
mesecev, je tako? 

 
ODGOVOR: 

a. V primeru, da se prijavljate za izvedbo delavnice, v tabelo navedete ocene porabe 
energentov, ki ste jih uporabili pri izpolnjevanju Obrazca 2: Tehnična opredelitev operacije. 
Izpolni se obe tabeli, pri čemer so podatki v obeh tabelah enaki. 

b. Kot cilj operacije vpišete rezultat, ki ga dobite na osnovi izpolnjenega obrazca 2. Pri 
določanju znižanja v življenjski dobi operacije upoštevajte, življenjsko dobo 2 leti. 

 
 
 
 
 

6. Vprašanje 
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Vezano na Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 nas zanima, ali se med upravičene stroške za izvedbo 
programov informiranja in ozaveščanja šteje tudi najem prostora in opreme, kjer bo potekal 
program informiranja oz. ozaveščanja? 
 
ODGOVOR: 
Da, med upravičene stroške spada najem prostora in opreme, za potrebe izvedbe programa. 
 
 
 
 
 

7. Vprašanje 
potreboval bi nekaj informacij glede razpisa in sicer: 
Potencialni prihranek končne energije iz naslova rabe toplote in goriv - PPT+G: oziroma iz 
metodologije PPEL : potencialni prihranek končne energije [kWh/leto] iz naslova rabe električne 
energije, ocenjen na podlagi izvedenega energetskega pregleda 
 
Kje lahko dobimo oz. kako lahko izračunamo ta podatek? 
 
Ista stvar me zanima za toplotno energijo. 
 
ODGOVOR: 
Omenjen podatek dobite kot rezultat izvedbe energetskega pregleda. Pri izpolnjevanju vloge na 
razpis URE-GEN-I-2013-1 zadostuje ocena, po izvedenem energetskem pregledu, pa se pri izdelavi 
poročila o izvedeni operaciji upošteva ugotovitve energetskega pregleda. Takrat ta podatek 
prepišete iz energetskega pregleda. 
 
 
 
 
 

8. Vprašanje 
Ali lahko na javni razpis URE-GEN-I-2013-1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo 
energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih, kandidiramo tudi občine? 
 
ODGOVOR: 
Ne. Upravičenci po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. 
 
 
 
 
 

9. Vprašanje 
Zanima me, če je v sklopu razpisa URE-GEN-I-2013-1 za nepovratna finančna sredstva tudi možno 
pod B.Izvedba programov informiranja in ozaveščanja, vključiti tudi kakšne knjige, brošure, ki 
obravnavajo tematiko, povezano z učinkovito rabo energije? En tak lep primer je knjigica Smart 
grids ali pa druge na temo, ki jo razpis zajema. V tem primeru bi šlo za lokalizacijo knjige v 
Slovenščini in ostale dejavnosti vključene v obveščanje končnih uporabnikov. 
 
ODGOVOR: 
Razpis URE-GEN-I-2013-1 v sklopu ukrepa B. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja, 
zajema zgolj organizacijo dogodka, vezanega na temo učinkovite rabe energije. Tiskanje knjig s 
primerno tematiko žal ne spada med upravičene namene po tem razpisu. 
 
 
 
 
 

10. Vprašanje 
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Trenutno je odprt razpis za energetske preglede. Kako lahko izračunamo prihranke, če še podjetje 
ni izvedlo energetskega pregleda. Ali so to potem samo predvidevanja? Kako potem podjetje ve 
koliko sredstev bo dobilo – navajate, da lahko dobi podjetje do 15,00 €/MWh doseženega letnega 
prihranka energije – torej planiranega? 
 
 
ODGOVOR: 
Upravičenec ob pripravi razpisa ne ve natančno, koliko sredstev bo prejel, saj je višina sredstev 
odvisna od doseženega prihranka določenega v skladu s pravilnikom (12. točka razpis). Ob pripravi 
vloge na razpis, vlagatelj poda oceno prihranka, na osnovi porabe energije v obdobju preteklih 3 
let. Po izdelanem energetskem pregledu, upravičenec pripravi zahtevek za sofinanciranje, katerega 
del je tudi končno poročilo. Pri pripravi poročila pa upravičenec upošteva ugotovitve/podatke iz 
energetskega pregleda, na osnovi katerih izračuna prihranek energije.  
 

 
 
 
 
 

11. Vprašanje 
Vprašala bi, kaj točno pomeni naslednje: 

• Fotokopija registracije prijavitelja - je to "obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije" 
Ajpesa? 

 
 
ODGOVOR: 
Upravičenec dostavi redni izpis iz Sodnega/Poslovnega registra. Izdan naj bo največ teden dni pred 
oddajo vloge. 
 

 
 
 
 
 

12. Vprašanje 
Objekt ima več lastnikov. En del ima v lasti Ministrstvo, drug del pa je poslovni, v lasti različnih 
podjetij. Poleg tega je manjši del še v lasti fizičnih oseb. Kako bi bilo tak objekt mogoče prijaviti na 
kateregakoli od objavljenih razpisov? 
 
ODGOVOR: 
Za izvedbo energetskega pregleda je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za 
katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več naročnikov. V tem primeru bo pravica do nepovratne 
finančne spodbude dodeljena vsakemu upravičenemu naročniku posebej, sorazmerno deležu 
njegove udeležbe pri financiranju izvedbe energetskega pregleda.  
 
 

 


