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1 UVODNO POJASNILO 

V  skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 
Cerkno in OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot javna partnerja (v nadaljevanju: 
naročnik) pozivata vse zainteresirane osebe -  promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o 
zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb 
Občine Cerkno in Občine Kobarid«. 
 
Skladno z zastavljenimi cilji in pogoji RS, opredeljenimi v Podrobnejših usmeritvah javnim 
partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo RS za 
infrastrukturo, februar 2016) sta se Občini odločili, da izvedeta skupni poziv promotorjem in na 
ta način lahko kandidirata za pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za 
sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo RS 
JOB-2016. 
 
Cilj naročnika je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v svojih javnih 
objektih z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev 
energetskega upravljanja v svojih javnih objektih, navedenih v nadaljevanju. 
 
Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-
zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, 
Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva 
(Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter 
ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7. 

2 NAROČNIK 

Naziv: OBČINA CERKNO      in OBČINA KOBARID 

Naslov: 
Bevkova ulica 9 
5282 Cerkno 

Trg svobode 2 
5222 Kobarid 

Odgovorna oseba: Jurij Kavčič, župan  Robert Kavčič, župan 

Telefon: +386 5 373 46 40 +386 5 389 92 00 

Telefax: +386 5 373 46 49 +386 5 389 92 00 

E-pošta: obcina@cerkno.si obcina@kobarid.si 

ID za DDV: SI54677696 SI 89371925 

Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije: 

Jožica Lapajne, Služba za 
družbene dejavnosti 

Simon Škvor, Direktor občinske 
uprave 

Telefon: +386 5 373 46 47 +386 5 389 92 17 

E-pošta: jozica.lapajne@cerkno.si direktor@kobarid.si 

3 PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo 
projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Cerkno in Občine Kobarid po modelu 
energetskega pogodbeništva.   
 
Predmet operacije je energetska sanacija in prenova 4 javnih stavb, v nadaljevanju 
obravnavanih kot: 
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STAVBA 1  OBČINA CERKNO    OSNOVNA ŠOLA CERKNO 
STAVBA 2  OBČINA KOBARID   PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA BREGINJ  
STAVBA 3  OBČINA KOBARID  PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SMAST  
STAVBA 4  OBČINA KOBARID   PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DREŽNICA 
 

4 VARIANTNE VLOGE 

Prijavitelji lahko predložijo variantne vloge. 

5 OBJAVA JAVNEGA POZIVA 

Javni poziv promotorjem  je objavljen na Portalu JN in na spletnih straneh Občine Cerkno  
http:// http://www.cerkno.si in Občine Kobarid http://www.kobarid.si ter na spletni strani MzI 
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/. 
 

6 DODATNA POJASNILA 

Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na 
jozica.lapajne@cerkno.si in direktor@kobarid.si . 
 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na na 
spletnih straneh Občine Cerkno  http:// http://www.cerkno.si in Občine Kobarid 
http://www.kobarid.si najpozneje tri (3) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav, pod 
pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 5 dni pred skrajnim rokom za 
sprejemanje ponudb to je najkasneje do 23.1.2017 do 12:00 ure. 
 

7 OGLED OBJEKTOV  

Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov Občine Cerkno  
http:// http://www.cerkno.si in Občine Kobarid http://www.kobarid.si najkasneje do 20.1.2017 
do 15:00 ure. 
 

8 PRAVNE  PODLAGE 

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP (Ur.  l. RS,  št.  127/06  in  Ur.l. EU,  št.  
317/07, 314/09)  določila poglavja  o predhodnem  postopku  ( 31. do 35.  člen ),  

 Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07),  

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),  

 Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, april 2016, 
Ministrstvo za infrastrukturo; 

 Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja; junij 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

 Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

 Priročnik upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja, april 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

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

http://www.cerkno.si/
http://www.kobarid.si/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/
mailto:jozica.lapajne@cerkno.si
mailto:direktor@kobarid.si
http://www.cerkno.si/
http://www.kobarid.si/
http://www.cerkno.si/
http://www.kobarid.si/
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ntueps_april2016.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_junij2016.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_junij2016.pdf
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 Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega 
sektorja po principu energetskega pogodbeništva, december 2014, Ministrstvo za 
infrastrukturo; 

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

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14) 

 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); 
 

9 OBLIKE  JAVNO  ZASEBNEGA  PARTNERSTVA 

Naročnik s tem  pozivom ne določa oblike javno-zasebnega  partnerstva,  niti načina prenove  
javnih stavb, niti vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.   
 

10 DOKUMENTACIJA JAVNEGA PARTNERJA  

Dokumentacija javnega partnerja obsega:  
1. Izdelani razširjeni energetski pregledi: 

 Podatki obstoječega stanja stavb Kobarid z izbranimi ukrepi, izdelal: Goriška lokalna 
energetska agencija, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 2017 

 Razširjeni energetski pregled OŠ Cerkno, izdelal: Goriška lokalna energetska agencija, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 2012. *OPOMBA: ukrep vgradnje ventilov s 
termostatskimi glavami je že izveden 
 

 
Ta dokumentacija je sestavni del javnega poziva promotorjem in jo morajo potencialni 
promotorji upoštevati pri podaji vloge.  
 
Dokumentacija je promotorjem dostopna na spletnih straneh  Občine Cerkno na 
http://www.cerkno.si  in Občine Kobarid http://www.kobarid.si     
 

11 INFORMACIJE O PROJEKTU 

11.1 OSNOVNA ŠOLA CERKNO 

Osnovna šola Cerkno, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok v kraju Cerkno, se nahaja na 
Bevkovi ulici 26. V sklopu Osnovne šole je tudi enota vrtca, ki pa ni predmet energetskega 
pregleda. V šoli deluje tudi kuhinja. Centralna šola je bila zgrajena leta 1970. Osnovne šola 
Cerkno je dostopna iz Bevkove ulice, katera poteka mimo šole. Servisni dovoz do objekta je 
prav tako z Bevkove ulice, nato pa po stranski ulici mimo vrtca Cerkno. Objekt osnovne šole je 
dvoetažne zasnove z glavni vhodom na južni strani objekta. 
 
Osnovni podatki o stavbi  

 

Št. stavbe v paketu S1 

Katastrska občina 
2344 

Cerkno 

številka stavbe 34 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2470
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.cerkno.si/
http://www.kobarid.si/
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število etaž 2 

deli stavbe 1 

skupna ogrevana površina (m2) 4.326 m2 

številka parcele 576/1 

površina parcele (m2) 2.981 

lastništvo Občina Cerkno 

 
PREDVIDENI INVESTICIJSKI UKREPI: 

 Ukrepi na ovoju objekta: 
-toplotna izolacija fasade, 
-toplotna strehe šole, 
-zamenjava preostalega stavbnega pohištva, 
-toplotna izolacija tlaka.  
 

 Ukrepi na strojnih instalacijah:  
-vgradnja sistema prezračevanja. 
 

11.2 PODRUŽNIČNA ŠOLA BREGINJ 

Podružnična šola Breginj se nahaja v stavbi na naslovu Breginj 65. V stavbi so šolske učilnice, 
igralnice vrtca, razdelilna kuhinja, jedilnica, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, 
večnamenski prostor, pomožni prostori ter prostori bivšega stanovanja, ki so v sedaj v uporabi 
različnih društev. Prostori se nahajajo v dvoetažni stavbi. 
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Osnovni podatki o stavbi  

 

Št. stavbe v paketu S2 

Katastrska občina 2214 BREGINJ 

številka stavbe 65 

število etaž 2 

deli stavbe 2 

skupna ogrevana površina (m2) 539 m2 

številka parcele 640/12 

površina parcele (m2) 5.000 

lastništvo Občina Cerkno 

 
INVESTICIJSKI UKREPI: 

 Ukrepi na ovoju objekta: 
-toplotna izolacija fasade 
-zamenjava stavbnega pohištva 
-toplotna izolacija stropa in poševne strehe 
-toplotna izolacija tal nad kletjo 
 

 Ukrepi na strojnih instalacijah: 
-vgradnja termostatskih ventilov na radiatorjih, 
-izvedba kotlovnice na lesno biomaso (peleti) z zalogovnikom in vgradnja centralnega 

sistema priprave TSV, 
-vgradnja centralne prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote, 
 

 Ukrepi na elektro instalacijah: 
- zamenjava svetilk z LED svetili. 

11.3 PODRUŽNIČNA ŠOLA SMAST 

Podružnična šola Smast se nahaja v stavbi na naslovu Smast 13. V stavbi so šolske učilnice, 
igralnica vrtca, razdelilna kuhinja, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, manjši 
večnamenski prostor ter pomožni prostori. Ob šoli se nahaja tudi stanovanje v zasebni lasti. 
Šolski okoliš Podružnične šole Smast zajema vasi Smast, Ladra, Vrsno, Krn in Libušnje. 
 
Osnovni podatki o stavbi 

 

Št. stavbe v paketu S3 
Katastrska občina 2227 Smast 

številka stavbe 225 

število etaž 1 

deli stavbe 1 

skupna ogrevana površina 
(m2) 

374,5 

številka parcele 66/4 

površina parcele (m2) 433 

lastništvo Občina Kobarid 

 



POZIV PROMOTORJEM- JZP Občini Cerkno in Kobarid 

8 

INVESTICIJSKI UKREPI: 

 Ukrepi na ovoju objekta: 
-toplotna izolacija fasade, 
-zamenjava stavbnega pohištva, 
-toplotna izolacija stropa ter ravne in poševne strehe. 
 

 Ukrepi na strojnih instalacijah: 
-vgradnja ventilov s termostatskimi glavami, 
-izvedba kotlovnice na lesno biomaso (peleti) z zalogovnikom in izvedba centralnega 

sistema za pripravo TSV 
-vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote 
 

 Ukrepi na elektro instalacijah: 
- zamenjava svetilk z LED svetili. 

11.4 PODRUŽNIČNA ŠOLA DREŽNICA 

 
Podružnična osnovna šola Drežnica se nahaja v stavbi na naslovu Drežnica 16e. V stavbi so 
šolske učilnice, igralnica vrtca, razdelilna kuhinja, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, 
večnamenski prostor ter pomožni prostori. Del stavbe predstavlja stanovanje, katero se bo 
preuredilo v prostore vrtca. Prostori se nahajajo v dvoetažni stavbi. 
 
Osnovni podatki o stavbi  

 

Št. stavbe v paketu S4 

Katastrska občina 2225 Drežnica 

številka stavbe 153 

število etaž 1 

deli stavbe 2 

skupna ogrevana površina (m2) 431,2 

številka parcele 261/4 

površina parcele (m2) 506 

lastništvo Občina Kobarid 

 

INVESTICIJSKI UKREPI: 

 Ukrepi na ovoju objekta: 
-toplotna izolacija fasade, 
-zamenjava lesenih oken, 
-toplotna izolacija stropa, podstrešnih zidov in strehe.  
 

 Ukrepi na strojnih instalacijah: 
-vgradnja ventilov s termostatskimi glavami, 
-izvedba kotlovnice na lesno biomaso (peleti) z zalogovnikom in izvedba centralnega 

sistema za pripravo TSV, 
-vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote 
 

 Ukrepi na elektro instalacijah: 
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-zamenjava svetilk z LED. 
 

 

12 VSEBINA IN OBLIKA VLOGE  

Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:  
1) predstavitev promotorja, ki naj zajema vsaj:   

a) opis razvojnih in organizacijskih možnosti in sposobnosti promotorja (t.i. analiza 

razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja),  

b) opredelitev finančnih sposobnosti promotorja,  

c) opredelitev tehničnih sposobnosti promotorja (npr. referenc na podobnih projektih),  

d) opredelitev kadrovskih sposobnosti promotorja,  

e) navedbo kontaktne osebe z ustreznim kontaktnimi podatki;  

2) idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije, ki naj zajema vsaj:  

a) predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,  

b) predlog ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti s tehničnimi specifikacijami;  

3) prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo 

razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega 

prevzetega tveganja, ki naj zajema vsaj:  

a) predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva,  

b) opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez zasebnega partnerja,  

c) opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez javnega partnerja,  

d) oceno tveganj predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva z opredelitvijo katera 

tveganja prevzema zasebni, katera javni partner in katera so skupna;  

4) časovni načrt izvedbe, ki naj zajema vsaj:  

a) predvideno trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva,  

b) terminski plan izvedbe posameznih ukrepov ; 

5) ekonomsko oceno projekta, ki temelji na: 

a) oceni prihrankov v času življenjske dobe projekta 

b) oceni stroškov v času življenjske dobe projekta; 

6) oceno izvedljivosti predlaganega projekta;  

 
Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.  
 
Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v pisni obliki in 1 izvoda v elektronski 
obliki (na zgoščenki ali USB ključku).  
 
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno 
izpolnjen obrazec OVOJNICA.  Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo promotorji.  
 

13 ODDAJA IN ODPIRANJE VLOG   
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Vloge morajo prispeti na naslov OBČINA CERKNO,  Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno najkasneje do 
27.1.2017 do 15:00 ure.  
 
Odpiranje vlog bo komisijsko. 
 

14 IZVEDBA PREDSTAVITVENIH SESTANKOV  

Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih 
bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo 
vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.   
 

15 PRAVICE PROMOTORJEV  
Promotorji, ki bodo podali vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, 
bodo imeli v nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice kot drugi kandidati.  S podajo vloge 
o zainteresiranosti se ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire 
izvajalca.  
 
Stroške priprave in oddaje vloge v celoti nosi promotor.  

16 NADALJEVANJE POSTOPKA  

Na podlagi predložene dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih predstavitvenih 
sestankov bo javni partner izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-
zasebnega partnerstva, v okviru katere bo primerjal dokumentacijo, pripravljeno v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in dokumentacijo, ki jo bodo predložili 
zainteresirani promotorji ter sprejel odločitev o nadaljevanju projekta. 



POŠILJATELJ (PROMOTOR):  PREJEMNIK (JAVNI PARTNER):  

Občina CERKNO 

Bevkova ulica 9 

5282 CERKNO 

  
  
  
  
  
  
  
  

VLOGA O ZAINTERESIRANOSTI  ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO   

ZA IZVEDBO PROJEKTA  

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB OBČINE CERKNO IN OBČINE KOBARID 

 

»NE ODPIRAJ PRED POTEKOM ROKA ZA 

 ODDAJO VLOG!« 
  

DATUM PREJEMA VLOGE:    
   

URA PREJEMA VLOGE: 

  

OSEBA, KI JE PREVZELA VLOGO: 

    

PODPIS: 

 


