
                 
       

 

Priloga 1 – Izhodiščni podatki 

za JZP-pogajanja 
Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene 

in gradbene šole Kranj - objekt B in objekt Srednje 

šole Izola 
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1. PODATKI O OBJEKTIH 
 

Energetska sanacija v okviru JZP bo izvedena na 2 objektih na 2 različnih lokacijah: v Kranju in v Izoli. 

Podatki o objektih so: 

 

1.Objekt B- Šolski center Kranj 

 

 



2. Objekt Srednje šole Izola 

 

  



2. REFERENČNE KOLIČINE 
 

1.Objekt B- Šolski center Kranj 

VHODNI PODATKI   ENOTA 

   

Vrednost objekta B po GURS     1.142.072    EUR 

Kondicionirana površina stavbe 2.067 m2 

Poraba toplotne energije na m2 kondicionirane 
površine 172,8 kWh/m2 

Poraba električne energije na m2 kondicionirane 
površine 28,2 kWh/m2 

Letni stroški vzdrževanja objekta 5710 EUR 

Prihranek toplotne energije po sanaciji 39 % 

Prihranek električne energije po sanaciji 25 % 

Letna poraba toplotne energije         357.139    kWh 

Letna poraba električne energije           58.203    kWh 

 

 

2. Objekt Srednje šole Izola 

VHODNI PODATKI    ENOTA 

      

Vrednost objekta B po GURS 
        

8.658.076    EUR 

Kondicionirana površina stavbe 5793 m2 

Poraba toplotne energije na m2 kondicionirane 
površine 136,57 kWh/m2 

Poraba električne energije na m2 kondicionirane 
površine 84,10 kWh/m2 

Letni stroški vzdrževanja objekta 33.600  EUR 

Prihranek toplotne energije po sanaciji 44 % 

Prihranek električne energije po sanaciji 11 % 

Letna poraba toplotne energije            791.146    kWh 

Letna poraba električne energije            487.208    kWh 

 

  



3.Oba objekta skupaj  s predvidenimi prihranki 

REZULTATI SKUPNEGA PROJEKTA ENERGETSKE 
SANACIJE OBJEKTOV ŠC KRANJ IN SŠ IZOLA IZOLA+KRANJ ENOTA 

      

Prihranek toplotne energije po sanaciji 
              
487.388    kWh 

Prihranek električne energije po sanaciji 
                
68.144    kWh 

Prihranek toplotne energije po sanaciji 42,4 % 

Prihranek električne energije po sanaciji 12,5 % 

Prihranek na emisijah CO2 
        
164.985,21    kg 

Izvedena investicija v vrednosti     1.581.341,62    EUR 

Pričakovana subvencija- udeležba javnih 
sredstev 

        
774.857,39    EUR 

Pričakovana udeležba zasebnega partnerja 
        
806.484,23    EUR 

Pričakovana subvencija- udeležba javnih 
sredstev 49 % 

Pričakovana udeležba zasebnega partnerja 51 % 
   

PREDVIDENI KAZALNIKI Z UPOŠTEVANJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI 
TOPLOTNIH ČRPALKAH 

   

SKUPNI PRIHRANEK  ENERGIJE-toplotni               487.388    kWh 

SKUPNI PRIHRANEK ELEKTRIČNE ENERGIJE                 68.144    kWh 

SKUPNO POVEČANJE ENERGIJE IZ OVE-toplotne               487.201    kWh 

Skupna poraba energije (EE + t) pred obnovo           1.693.696    kWh 

SKUPNA PORABA ENERGIJE PO OBNOVI           1.138.164    kWh 

DODATNO INŠTALIRANA MOČ ZA TČ                 187,46    Kw 

ZMANJŠANA PORABA PRIMARNE ENERGIJE               555.345    kWh 

ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV               164.985    KG 

SKUPNI PRIHRANEK ENERGIJE (t+ee)               555.532    kWh 

 ZMANJŠANJE PORABE PRIMARNE ENERGIJE                368.075     

Prihranek TOPLOTNA ENERGIJA ZA OBJEKT B               139.284    kWh 

Prihranek TOPLOTNA ENERGIJA ZA SŠ IZOLO               348.104    kWh 

   

SKUPAJ TOPLOTNA-prihranek         487.388,45    kWh 

OVE ENERGIJA ZA OBJEKT B           85.713,36    kWh 

OVE ENERGIJA ZA OBJEKT IZOLA         214.217,99    kWh 

tč ZA OBJEKT b           53.570,85    kWh 

Tč za objekt Izola         133.886,25    kWh 

   

skupaj ove energija         299.931,35    kWh 

   

ŠC KRANJ   



Poraba toplotne energije pred prenovo         357.139,00    kWh 

Poraba električne energije pred prenovo           58.202,59    kWh 

SKUPAJ         415.341,59    kWh 

Poraba toplotne energije po prenovi               217.855    kWh 

Poraba električne energije po prenovi                 43.652    kWh 

SKUPAJ               261.507    kWh 

   

IZOLA   

Poraba toplotne energije pred prenovo               791.146    kWh 

Poraba električne energije pred prenovo               487.208    kWh 

SKUPAJ           1.278.354    kWh 

Poroba toplotne energije po prenovi               443.042    kWh 

Poraba električne energije po prenovi               433.615    kWh 

SKUPAJ               876.657    kWh 

OBA OBJEKTA SKUPAJ   

Poraba toplotne energije po prenovi               660.897    kWh 

Poraba električne energije po prenovi               477.267    kWh 

skupna poraba energije           1.138.164    kWh 

 

 

  



3. REFERENČNE VREDNOSTI Z ENERGENTE 

 
Pri izračunih upoštevajte naslednje referenčne vrednosti energentov: 

 

 
 

 
Opomba: Ponudnik v sklopu predmetne ponudbe ne nudi dobave energentov. 

  

CENE ENERGENTOV OB MENJAVI ENERGENTA

VHODNI ENERGENTI:

Oznaka Vhodni energent Merska enota

ELKO Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) l (liter) 10,06 kWh/l 0,11083                €/kWh

KO Kurilno olje - srednje Kg 11,50 kWh/kg

ZP Zemeljski plin Sm3 9,50 kWh/Sm3 0,16972                €/kWh

UNP Utekočinjen naftni plin (UNP) l (liter) 7,17 kWh/l

UNP Utekočinjen naftni plin (UNP) m3 31,05 kWh/m3

BM Biomasa - briketi, peleti Kg 4,90 kWh/kg

DO* Toplota iz TČ-Lokacija Kranj kWh 1000,00 kWh/kWh 0,06923                €/kWh

DO*
Biomasa-Toplota iz daljinskega

ogrevanja fiksni strošek EUR/kW/leto 

EE Električna energija za TČ kWh 1,00 kWh/kWh 0,18000                €/kWh

* Upoštevano je, da toplota pride na toplotna postajo iz nove TČ

IZHODIŠČA ZA IZRAČUNE

Referenčna cena ELKO 1,115 EUR/lit

Referenčna cena ZP 169,72 EUR/MWh

COP Referenčna cena EE 180,00 EUR/MWh

2,6 Referenčna cena toplote iz TČ -lokacija Kranj 69,23 EUR/MWh

2,7 Referenčna cena toplote iz TČ -lokacija Izola 66,67 EUR/MWh

 Referenčna vrednost ob menjavi 

energenta 

Kurilna vrednost

Povprečna cena 

dovedene energije 

(EUR brez DDV)

Opomba: Ponudnik v sklopu predmetne ponudbe ne nudi dobave energentov.



4. MINIMALNO PREDVIDENI UKREPI 
 

PREDVIDENI MINIMALNI UKREPI ZA OBJKET B- ŠC KRANJ SO: 

 

GRADNJA IN NAKUP OPREME 

  

GRADBENA DELA 

Sanacija fasade -1343 m2 

Toplotna izolacija podstrešja -792 m2 

Zamenjava oken (s senčili) in vrat -677 m2 

Strojna in elektro dela 

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje -121 kom 

Sanacija toplotne postaje, priprava STV 

Vgradnja LED svetilk -96 kom 

 

 

PREDVIDENI MINIMALNI UKREPI ZA OBJEKT SŠI SO: 

 

VRSTA INVESTICIJ - UPRAVIČENI STROŠKI 

GRADNJA IN NAKUP OPREME 

GRADBENA DELA 

Prezračevanje in hlajenje 

Sanacija fasade - 4845 m2 

Toplotna izolacija podstrešja - 1740 m2 

Zamenjava oken (s senčili) in vrat -200 m2 

Strojna in elektro dela 

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje -282 kom 

Vgradnja TČ, sanacija kotlovnice, elektro dela, transformator, priključna moč 

CNS nadzorni sistem 

Vgradnja LED svetilk - 462 kom 

 

Opomba: Ponudnik v sklopu predmetne ponudbe lahko ponudi dodatne ukrepe za 

izboljšanje energetskega stanja objektov. 
 

  



5. KAZALNIKI, KI JIH JE POTREBNO DOSEČI V OKVIRU JZP 

PROJEKTA 
 

Ponudnik mora zagotoviti doseganje ali izboljšanje načrtovanih kazalnikov, ki so tudi pogoj za 

črpanje subvencije v okviru JZP.  

Naziv 

poslovodečega 

konzorcijskega 

partnerja oz. 

konzorcijskega 

partnerja 

Aktivnosti 

operacije )* 

Načrtovani 

rezultati / kazalniki 

Predvideni 

znesek 

investicije (iz 

IP) v EUR – 

SKUPNA 

VREDNOST 

Predvideni 

znesek 

subvencije (iz 

IP) v EUR – 

VREDNOST 

SOFINANCIRA

NJA 

Šolski center 

Kranj 

 

Energetska sanacija 

Srednje 

ekonomske, 

storitvene in 

gradbene šole  

Kranj-objekt B in 

objekt Srednje šole 

Izola 

 

 

 

Skupna 

kondicionirana 

površina stavb: 

2.067,00 m2 

 

Skupno povečanje 

proizvodnje 

energije iz OVE po 

prenovi:  

134.064 kWh/leto 

 

Skupna poraba 

končne energije po 

prenovi: 261.507 

kWh/leto 

 

Skupna tlorisna 

površina 

energetsko 

prenovljenih stavb 

javnega sektorja: 

2.325,00 m2 

 

 

Zmanjšanje letne 

porabe 

461.185,50 

 

225.980,90 

 



Primarne energije v 

javnih stavbah: 

100.264,00 

kWh/leto 

 

Skupni prihranek 

primarne energije: 

153.835,00 kWh 

 

 

Prihranek CO2 

emisij: 44.737 kg 

Srednja šola 

Izola 

Energetska sanacija 

Srednje 

ekonomske, 

storitvene in 

gradbene šole  

Kranj-objekt B in 

objekt Srednje šole 

Izola 

 

 

 

 

Skupna 

kondicionirana 

površina stavb: 

5.793,00 m2 

 

Skupno povečanje 

proizvodnje 

energije iz OVE po 

prenovi:  

272.641 kWh/leto 

 

Skupna poraba 

končne energije po 

prenovi: 876.657 

kWh/leto 

 

Skupna tlorisna 

površina 

energetsko 

prenovljenih stavb 

javnega sektorja: 

6.889,00 m2 

 

 

1.120.156,12 

 

548.876,50 

 



Zmanjšanje letne 

porabe 

Primarne energije v 

javnih stavbah: 

368.075 kWh/leto 

 

Skupni prihranek 

primarne energije: 

267.811,00 kWh 

 

 

 

Prihranek CO2 

emisij: 120.248 kg 

Skupaj /  

Skupna 

kondicionirana 

površina stavb: 

7.860,00 m2 

 

Skupno povečanje 

proizvodnje 

energije iz OVE po 

prenovi:  

406.705 kWh/leto 

 

Skupna poraba 

končne energije po 

prenovi: 1.138.164 

kWh/leto 

 

Skupna tlorisna 

površina 

energetsko 

prenovljenih stavb 

javnega sektorja: 

9.214,00 m2 

 

 

1.581.341,62 

 

774.857,39 

 



 

Zmanjšanje letne 

porabe 

Primarne energije v 

javnih stavbah: 

368.075 kWh/leto 

 

 

Skupni prihranek 

primarne energije: 

555.532,00 kWh 

 

 

Prihranek CO2 

emisij: 164.985 kg 

 

Opomba: Ponudnik mora v sklopu svoje ponudbe upoštevati tudi strošek priprave projektne 

in investicijske dokumentacije, strošek izdelave REP-ov, strošek  pravnih storitev in storitev 

svetovanja pri pridobivanju subvencije  ter strošek nadzora in promocije v višini 118.000 

EUR. 
 

  



6. STANDARD UDOBJA V OBJEKTIH      

  

         

Minimalno ugodje v prostorih v času izvajanja ogrevanja (pozimi):  
      

         

Vrsta stavbe/prostora: 

Obrem
enjeno

st 
prostor

a  
(oseb/
m2) 

Not
ranj

a 
tem
p. 
zra
ka 
(°C) 

Toler
anca
* (°C) 

Rela
tivn

a 
vlaž
nost 
zrak

a  
(%) 

Max. 
konce
ntracij
a CO2   
(ppm) 

Količi
na 

svežeg
a 

zraka 
v 

primer
u 

mehan
skega 
prezra
čevanj

a 
(m3/h 
m2) 

Povpr
ečna 
vzdrž
evana 
osvet
ljenos
t (lux) 

EN 
1246
4-1 

Opo
mb
e 

Osnovna šola - Učilnica 0,5 21 ± 2 
40 - 
60 

1667 8,6 300   

Telovadnica, športna 
dvorana 

0,5 19 ± 2 
40 - 
60 

1667   300   

Garderobe šola, 
Športna dvorana 

1 21 ± 2 
40 - 
60 

1667   300   

Kopalnica 0,5 24 ± 2 
40 - 
60 

1667   200   

Sanitarije   20 ± 2 
40 - 
60 

1667   200   

Pisarne, upravni 
prostori 

0,1 21 ± 2 
40 - 
60 

1667 2,5 500   

Avla, avditorij, skupni 
prostori, hodniki, 
jedilnica 

1 21 ± 2 
40 - 
60 

1667   200   

Ordinacije 0,1 21 ± 2 
40 - 
60 

1667   500   

Servisni prostori 0,1 18 ± 2 
40 - 
60 

1667   150   

 
Minimalna temperatura sanitarne tople 
vode:    
     

Lokacija meritve 
Temperatura 

STV  
(°C) 

       

Na iztočnem mestu (pipa) 50        

         

 



Vrednosti so smiselno povzete po pravilniku SIST EN 12831: 

 Pravilnik o prezračevanju stavb (UL RS 42/2002) oziroma na podlagi  izkušenj.   

 Pravilnik o pitni vodi in Priporočila IVZ – NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) 

  

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UR RS 

73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13,74/16)  

  

*OPOMBA: Toleranca v - (navzdol) je dopustna samo v določenih delih dneva (jutranji zagoni, 

prezračevanje tekom dneva..) in ne sme presegati 15% obratovalnega časa dnevno. 

         

Meje odgovornosti koncesionarja za doseganje standardov udobja: 

    

 Koncesionar je odgovoren za doseganje standardov udobja zgolj v obsegu, ki ga tehnično 

omogočajo ukrepi, ki jih je v okviru izvajanja koncesije izvedel koncesionar.  

 Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganja predpisanega standarda osvetlitve, če s svojimi 

ukrepi ne posega v obstoječe sisteme notranje razsvetljave.  

 Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganje predpisanega standarda prezračevanja (CO2, 

izmenjeva svežega zraka), če objekti nimajo vgrajenih sistemov prisilnih prezračevanj oz. le-ti 

niso predmet ukrepov energetske sanacije objektov koncedenta. 

 Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 

odstopanja posledica ravnanja uporabnikov objekta.  

 Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 

odstopanja posledica  nezanesljive, nekvalitetne in nepravočasne dobave primarnih 

energentov s strani koncedenta oz. uporabnikov (npr. dobava biomase, ki ne dosega 

predpisanih standardov kvalitete določene s projekti Obratovanja in vzdrževanja). 

 Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 

odstopanja posledica neizvajanja nujno potrebnih vzdrževalnih del na instalacijah, ki niso 

predmet vzdrževanja koncesionarja in jih je skladno z določenimi mejami projekta tudi 

nadalje dolžan izvajati koncedent (npr. menjava okvarjenih grelnih teles, radiatorjev, 

zamenjava dotrajane interne instalacije). 

 Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 

odstopanja posledica prekinitev ali motene dobave s strani pooblaščenih operaterjev 

distribucijskih omrežij (električna energija, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje). 

 

Dokazno breme obstoja ekskulpacijskih razlogov za zgoraj navedene meje odgovornosti 

koncesionarja je na strani koncesionarja. 

 



7. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE SISTEMA ENERGETSKEGA 

UPRAVLJANJA 

 

Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo: 

 analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo, 

 oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo, 

 določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti, 

 izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov, 

 spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s 

pričakovanimi, 

 ukrepanje ob negativnih odstopanjih. 

 

Naročnik je že pridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov 

oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo. 

S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in 

stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih. 

Ker na nekaterih objektih ni merilnih naprav za merjenje rabe energije za ogrevanje, mora izvajalec v 

soglasju z naročnikom vzpostaviti meritve in izvesti vgradnjo merilnih naprav. 

 

Energetsko knjigovodstvo, ki ga bo v okviru te pogodbe vzpostavil izvajalec pri naročniku in izvajalcu, 

mora omogočiti: 

 

 Spremljanje porabe 

 Pregled porabe energentov v objektu 

 Spremljanje stroškov 

 Spremljanje stroškov energentov 

 Spremljanje stroškov vode 

 Spremljanje stroškov vzdrževanja 

 Analizo porabe energije 

 Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj 

 Analiza porabe energije glede na število uporabnikov 

 Primerjava porabe med leti 

 Primerjava podobnih objektov med seboj 

 Izdelavo poročil 

 Avtomatsko generiranje poročil 

 Dinamična določitev periode generiranja 

 



Program mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos 

podatkov mora zagotavljati izvajalec. 

Naročnik bo določil uporabnike in njihove pravice za pregledovanje podatkov. Vsak mesec bo do 

določenega dogovorjenega datuma v mesecu izvajalcu dostavil podatke iz računov za vzdrževanje 

objektov. 

Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti 

pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in 

poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika. 

Izvajalec je dolžan 1x letno  naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi energetskega 

knjigovodstva ter učinkov ukrepov po tej pogodbi v pogodbeno dogovorjenih rokih. 

 

  



8. UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCEDENTA ZA ZAGOTAVLJANJE 

PRIHRANKA 
 

Splošne zahteve: 

 

1. Vsi pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Pri 

energetskih sanacijah objektov kulturne dediščine upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb 

kulturne dediščine in izdane kulturovarstvene pogoje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine.  Vsa dela morajo biti izvedena skladno s pravili stroke. 

 

2. Koncesionar mora ukrepe v pogodbeni dobi  izvajati in vzdrževati skladno z veljavnimi predpisi in 

standardi. 

 

3. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki 

je predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred ukrepi niso bili 

doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah. 

 

4. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu 

SIST EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to 

upoštevati pri referenčnih količinah. 

 

5. Kjer standard v prostorih ni natančno popisan, mora koncesionar po podpisu pogodbe v prvi 

ogrevalni sezoni v prostorih popisati standarde (temperature, osvetlitve,...). Koncedent in koncesionar 

za vsak objekt določita točke merjenja udobja pred izvedbo ukrepov. Predmetne točke merjenja se 

uporabljajo tudi za ugotavljanje doseganja standardov udobja v času izvajanja glavne storitve. 

 

6. Koncesionar po podpisu pogodbe do začetka izvajanja glavne storitve zbrati in preveriti podatke iz 

razširjenih energetskih pregledov, ki so potrebni za ugotavljanje morebitnih sprememb uporabe 

objektov (število uporabnikov, urniki, porabniki energije). 

 

7. Kjer so referenčne vrednosti rabe energije podane v energiji porabljenega goriva  in še ni uvedenih 

meritev, mora koncesionar do dogovorjenega roka po pogodbi (pripravljalna storitev) vgraditi merilne 

naprave. 

 

8. Koncesionar mora do začetka izvajanja glavne storitve vzpostaviti sistem energetskega upravljanja 

za vse objekte iz seznama stavb naročnika po zahtevah določenih v zavihku Energetsko upravljanje. 

 

9. Koncesionar mora zagotoviti izobraževanje koncedenta, upravljavca in uporabnikov. 

 

  



 

9. PREDVIDENI UKREPI PO POSAMEZNIH OBJEKTIH  
  

  
Minimalni ukrepi so razvidni iz REP in investicijske dokumentacije za objekt B-ŠC 
Kranj in Objekt SŠI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in so povzeti tudi v 

Prilogi P1- poglavje REFERENČNE KOLIČINE  

  

PREDVIDENI MINIMALNI UKREPI SO:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
KONCESIONAR LAHKO PONUDBI DODATNE UKREPE, KI BI IZBOLJŠALI 

ENERGETSKO STANJE OBJEKTOV  

  

PREDVIDENI DODATNI UKREPI SO:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

10. UKREPI - SKUPAJ 
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a 
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š
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id kWh % € kWh % € % € 
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OPOMBE: 

 

 


