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Na osnovi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in na 
osnovi  Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v 
učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč  (Ur.l. RS št. 
89/2008, 24/2009, 18/2013), Odloka  o proračunu  Občine Mirna Peč za leto 2018 (Ur. l. RS 
št.  87/2016, 27/2017), objavlja župan Občine Mirna Peč naslednji 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za  dodelitev nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v učinkovito rabo 

energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč za leto  2018 
 

I. Namen javnega razpisa:  
Namen javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za 
naložbe v učinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč, v 
interesu spodbujanja naložb v učinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije v 
Občini Mirna Peč.  

 

Občina Mirna Peč bo sofinancirala naložbe v učinkovito rabo in izrabo obnovljivih 
virov energije za namen obnove stanovanjskih stavb, ki se izvajajo v času od 
01.01.2018 do 15.12.2018 oziroma v poštev pridejo tudi investicije pričete v letu 2017 
in se upravičenci niso prijavili na javni razpis v letu 2017.  Končni rok za dostavo 
zahtevka za izplačilo sredstev iz proračuna Občine Mirna Peč je 15.12.2018. 

 
II. Upravičenci do razpisanih sredstev:  

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so ali bodo v času od 01.01.2018 
do 15.12.2018,  oziroma v poštev pridejo tudi investicije pričete v letu 2017 in se 
upravičenci niso prijavili na javni razpis v letu 2017 na območju občine Mirna 
Peč  na novogradnjah ali obnovah stanovanjskih stavb izvajale naslednje 
ukrepe : 
 

1. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema; 
2. Toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe; 
3. Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva; 
4. Prenova ogrevalnega sistema; 

 
in imajo ustrezna dokazila. V primeru, da se obnavlja stavba v solastnini, poda vlogo 
pooblaščenec soinvestitorjev v njihovem imenu za njihov račun. 
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III. Splošni pogoji in kriteriji:  
 

1.Toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe 
 vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade, strehe in /ali plošče proti neogrevanemu 
podstrešju in /ali kleti. Debelina izolacijskega materiala najmanj :  
 
 Zunanje stene Strehe/podstrešja kleti 

Toplotna 
prevodnost 
izolacijskega 
materiala  

≤_0,045 W/mK ≤ 0,045 W/mK ≤ 0,045 W/mK 

Debelina izolacije 
najmanj (d) 

12 cm 25 cm 8 cm 

  
 
2. Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva,  
tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, oz. 
vgradnjo novega, energijsko učinkovitega stavbnega pohištva, s toplotno prehodnostjo U< 
ali = 1,1 W/m2K za zasteklitve oziroma s toplotno prehodnostjo U< ali = 1,3 W/m2K za 
okna in okvir skupaj. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,8 
W/m2K. Upravičena do sofinanciranja so samo okna in vrata, za katere se na podlagi 
proizvajalčeve izjave o razvrstitvi lahko ugotovi njihov razred po standardu SIST EN 
12207 

- vsaj v razredu 2 po standardu SIST EN 12207, kar velja za okna in balkonska 
vrata, vgrajena v eno-ali dvoetažne stavbe ter vhodna vrata.  

 
Vlagatelj mora predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe. Na vsaj eni fotografiji mora 
biti vidna hišna številka stavbe.  
Vgradnja rabljenega stavbnega pohištva ni predmet dodelitve spodbud. Vgradnja okenskih 
polic, senčil ni upravičen strošek.  
 
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezni ukrep, ki je predmet tega razpisa že prejel 
nepovratna sredstva, ni upravičen do dodelitve finančnih spodbud.  
 

Dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, oziroma v skladu s pogoji iz upravnega 
dovoljenja,  v kolikor si ga je moral upravičenec pridobiti.  
 V primeru, da je objekt oz. območje varovano kot stavbna oz. naselbinska kulturna 
dediščina, morajo biti dela izvedena skladno s soglasjem spomeniškovarstvene službe. 
Investitor mora upoštevati veljavne  prostorske dokumente; 
 
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Mirna Peč. 
Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna, ki vključuje popis del 
in material ali že veljavnega računa.  
 
3. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS) 
Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, oz. 
originalnega računa, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in površino prejemnikov 
sončne energije (SSE). Vlagatelj mora predložiti fotografije dela stavbe (npr. strehe) kjer 
bodo oz. so nameščeni sprejemniki sončne energije in prostora, kjer bo ali je postavljen 
hranilnik toplote. Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna številka stavbe. 
 
Priznani stroški naložbe so nabava in vgradnja sprejemnikov sončne energije, 
hranilnik toplote, ustrezne inštalacije, črpalke in krmilni elementi sistema.  
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4. Prenova ogrevalnega sistema  
Priznani stroški naložbe so stroški nakupa, zamenjave in vgradnje opreme oz. materiala . 
 
Predmet podpore :  
   Ukrep :    Največji obseg naložbe :  

1. Kondenzacijski kotel na ELKO 30   kW 
2. Kondenzacijski kotel na PLIN 30   kW 
3. Kotel na lesno biomaso – sekanci 30   kW 
4. Kotel na lesno biomaso – polena 30   kW 
5. Kotel na lesno biomaso – peleti 30   kW 
6. Toplotna črpalka (sistem voda-

voda) 
2,5  *kW 

7. Toplotna črpalka (sistem zemlja-
voda) 

2,5 * kW 

8. Toplotna črpalka( sistem zrak-
voda) 

2,5 * kW 

*električna nazivna moč toplotne črpalke  
 

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: 
  
Občina Mirna Peč bo vse popolne vloge obravnavala enakovredno. Pod točko  IX  
tega razpisa pa je podrobno navedena višina možne dodeljene finančne spodbude.  

 
V. Rok za izplačilo sredstev je 31. 12. 2018, oziroma je soodvisen od prihodkov v  

proračun občine in likvidnostnim stanjem.  
 

VI. Kraj in način prevzema ali oddaje vlog 
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 30.3.2018, na 
naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.  

 
 
Pisne vloge se lahko pošljejo na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč ali 
dostavijo osebno v tajništvo občinske uprave.  
 
 

VII. Rok za obveščanje o izidu razpisa: 
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom 
direktorice ali od direktorice pooblaščene uradne osebe v roku 30-ih dni po izteku 
razpisnega roka.  

 
VIII. Priloge, ki jih morajo prosilci priložiti: 

- skladno z vlogo, ki jo zainteresirani v razpisnem roku lahko dvignejo na Občini Mirna 
Peč, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine 
Mirna Peč, http://www.mirnapec.si. 
 
Priloge: 
� Prijavni obrazec – vloga (navedba osnovnih podatkov – pridobi se na Občini Mirna 

Peč ali na spletni strani občine); 
� Fotografija stavbe pred izvedbo naložbe; 
� Fotografija stavbe po izvedbi naložbe; (vsaj na eni fotografiji mora biti vidna hišna 
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številka stavbe); 
� Dokazilo o lastništvu (ZK izpisek) ali najemno pogodbo; 
� Predračune za predvidena  dela oz. račune za že morebitna izvedena dela; 
� V primeru že dokončanja ukrepa : dokazila o plačilu izvedenih storitev/nabave 

materiala;    
� Soglasje solastnikov (če je več lastnikov objekta);     
� Potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o ustreznosti opravljenih 

del (v kolikor je objekt oz. območje varovano kot kulturna dediščina);    
  

 
IX. Višina spodbude znaša do 50 % predračunske oz. računske vrednosti 

priznanih stroškov  naložbe, ki vključujejo stroške nakupa, zamenjave in  
vgradnje opreme oz. materiala, vendar ne več kot  2.000 € na naložbo. DDV 
ni upravičen strošek.  

 

X. Višina razpoložljivih sredstev: 
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 10.000 EUR, na proračunski postavki 
12004 Sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, 
podkonto 411999-drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Sredstva se 
dodelijo na osnovi meril, ki so v razpisu natančno opredeljena.  

 
XI. Obravnava vlog: 

1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev strokovna 
komisija.  

2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne 
vloge ter meril, ki so sestavni del razpisa.  

3. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 
4. Na podlagi zapisnika oz. predloga komisije, direktor občinske uprave ali od 

njega pooblaščena oseba s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.  
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in 

dokazili o plačilu.   
6. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog 

pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 8 dni od dneva prejema 
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, 
se zavržejo. 

 
XII. Informacije:  

Vse informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine Mirna Peč, vsak 
delovni dan, v okviru poslovnega časa, na tel.: 07/ 39 36 105. Kontaktna oseba: 
Sonja Klemenc Križan.. 

 
 
Številka: 3529-1/2018-1 
Datum:   14.2.2018 
 
                
                                                                                                  Župan  

Andrej Kastelic  
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III. Splošni pogoji in kriteriji:  
 

1.Toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe 
 vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade, strehe in /ali plošče proti neogrevanemu 
podstrešju in /ali kleti. Debelina izolacijskega materiala najmanj :  
 
 Zunanje stene Strehe/podstrešja kleti 

Toplotna 
prevodnost 
izolacijskega 
materiala  

≤_0,045 W/mK ≤ 0,045 W/mK ≤ 0,045 W/mK 

Debelina izolacije 
najmanj (d) 

12 cm 25 cm 8 cm 

  
 
2. Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva,  
tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, oz. 
vgradnjo novega, energijsko učinkovitega stavbnega pohištva, s toplotno prehodnostjo U< 
ali = 1,1 W/m2K za zasteklitve oziroma s toplotno prehodnostjo U< ali = 1,3 W/m2K za 
okna in okvir skupaj. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,8 
W/m2K. Upravičena do sofinanciranja so samo okna in vrata, za katere se na podlagi 
proizvajalčeve izjave o razvrstitvi lahko ugotovi njihov razred po standardu SIST EN 
12207 

- vsaj v razredu 2 po standardu SIST EN 12207, kar velja za okna in balkonska 
vrata, vgrajena v eno-ali dvoetažne stavbe ter vhodna vrata.  

 
Vlagatelj mora predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe. Na vsaj eni fotografiji mora 
biti vidna hišna številka stavbe.  
Vgradnja rabljenega stavbnega pohištva ni predmet dodelitve spodbud. Vgradnja okenskih 
polic, senčil ni upravičen strošek.  
 
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezni ukrep, ki je predmet tega razpisa že prejel 
nepovratna sredstva, ni upravičen do dodelitve finančnih spodbud.  
 

Dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, oziroma v skladu s pogoji iz upravnega 
dovoljenja,  v kolikor si ga je moral upravičenec pridobiti.  
 V primeru, da je objekt oz. območje varovano kot stavbna oz. naselbinska kulturna 
dediščina, morajo biti dela izvedena skladno s soglasjem spomeniškovarstvene službe. 
Investitor mora upoštevati veljavne  prostorske dokumente; 
 
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Mirna Peč. 
Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna, ki vključuje popis del 
in material ali že veljavnega računa.  
 
3. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS) 
Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, oz. 
originalnega računa, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in površino prejemnikov 
sončne energije (SSE). Vlagatelj mora predložiti fotografije dela stavbe (npr. strehe) kjer 
bodo oz. so nameščeni sprejemniki sončne energije in prostora, kjer bo ali je postavljen 
hranilnik toplote. Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna številka stavbe. 
 
Priznani stroški naložbe so nabava in vgradnja sprejemnikov sončne energije, 
hranilnik toplote, ustrezne inštalacije, črpalke in krmilni elementi sistema.  
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4. Prenova ogrevalnega sistema  
Priznani stroški naložbe so stroški nakupa, zamenjave in vgradnje opreme oz. materiala . 
 
Predmet podpore :  
   Ukrep :    Največji obseg naložbe :  

1. Kondenzacijski kotel na ELKO 30   kW 
2. Kondenzacijski kotel na PLIN 30   kW 
3. Kotel na lesno biomaso – sekanci 30   kW 
4. Kotel na lesno biomaso – polena 30   kW 
5. Kotel na lesno biomaso – peleti 30   kW 
6. Toplotna črpalka (sistem voda-

voda) 
2,5  *kW 

7. Toplotna črpalka (sistem zemlja-
voda) 

2,5 * kW 

8. Toplotna črpalka( sistem zrak-
voda) 

2,5 * kW 

*električna nazivna moč toplotne črpalke  
 

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: 
  
Občina Mirna Peč bo vse popolne vloge obravnavala enakovredno. Pod točko  IX  
tega razpisa pa je podrobno navedena višina možne dodeljene finančne spodbude.  

 
V. Rok za izplačilo sredstev je 31. 12. 2018, oziroma je soodvisen od prihodkov v  

proračun občine in likvidnostnim stanjem.  
 

VI. Kraj in način prevzema ali oddaje vlog 
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 30.3.2018, na 
naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.  

 
 
Pisne vloge se lahko pošljejo na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč ali 
dostavijo osebno v tajništvo občinske uprave.  
 
 

VII. Rok za obveščanje o izidu razpisa: 
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom 
direktorice ali od direktorice pooblaščene uradne osebe v roku 30-ih dni po izteku 
razpisnega roka.  

 
VIII. Priloge, ki jih morajo prosilci priložiti: 

- skladno z vlogo, ki jo zainteresirani v razpisnem roku lahko dvignejo na Občini Mirna 
Peč, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine 
Mirna Peč, http://www.mirnapec.si. 
 
Priloge: 
� Prijavni obrazec – vloga (navedba osnovnih podatkov – pridobi se na Občini Mirna 

Peč ali na spletni strani občine); 
� Fotografija stavbe pred izvedbo naložbe; 
� Fotografija stavbe po izvedbi naložbe; (vsaj na eni fotografiji mora biti vidna hišna 
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številka stavbe); 
� Dokazilo o lastništvu (ZK izpisek) ali najemno pogodbo; 
� Predračune za predvidena  dela oz. račune za že morebitna izvedena dela; 
� V primeru že dokončanja ukrepa : dokazila o plačilu izvedenih storitev/nabave 

materiala;    
� Soglasje solastnikov (če je več lastnikov objekta);     
� Potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o ustreznosti opravljenih 

del (v kolikor je objekt oz. območje varovano kot kulturna dediščina);    
  

 
IX. Višina spodbude znaša do 50 % predračunske oz. računske vrednosti 

priznanih stroškov  naložbe, ki vključujejo stroške nakupa, zamenjave in  
vgradnje opreme oz. materiala, vendar ne več kot  2.000 € na naložbo. DDV 
ni upravičen strošek.  

 

X. Višina razpoložljivih sredstev: 
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 10.000 EUR, na proračunski postavki 
12004 Sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, 
podkonto 411999-drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Sredstva se 
dodelijo na osnovi meril, ki so v razpisu natančno opredeljena.  

 
XI. Obravnava vlog: 

1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev strokovna 
komisija.  

2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne 
vloge ter meril, ki so sestavni del razpisa.  

3. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 
4. Na podlagi zapisnika oz. predloga komisije, direktor občinske uprave ali od 

njega pooblaščena oseba s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.  
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in 

dokazili o plačilu.   
6. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog 

pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 8 dni od dneva prejema 
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, 
se zavržejo. 

 
XII. Informacije:  

Vse informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine Mirna Peč, vsak 
delovni dan, v okviru poslovnega časa, na tel.: 07/ 39 36 105. Kontaktna oseba: 
Sonja Klemenc Križan.. 
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