Na podlagi pprvega odstavvka 146. c čllena Zakona o varstvu ok
kolja (Uradni list RS, št. 339/06 – uradn
no prečiščenoo
besedilo, 70//08, 108/09, 48/12,
4
57/12 in 92/13; v nnadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvii Eko sklada,,
Slovenskega okoljskega javnega
j
sklad
da (Uradni liist RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 200/13) in Splo
ošnih pogojevv
poslovanja E
Eko sklada, Slovenskega okoljskega jjavnega sklad
da, št. 0141--1/2010-5 (obbjavljeni na spletni stranii
http://www.eekosklad.si/dookumenti/spp.p
pdf; v nadaljjevanju: splo
ošni pogoji poslovanja),
p
nna podlagi programa Ekoo
sklada, Slovvenskega okolljskega javnega sklada, spprejetega v ok
kviru Poslovn
nega in finannčnega načrtaa Eko sklada,,
Slovenskega okoljskega javnega
j
sklad
da, za leto 20014 in potrjeenega skladno
o s 7. členom
m Uredbe o zagotavljanjuu
prihrankov eenergije pri koončnih odjemaalcih (Uradni llist RS, št. 114
4/09 in 57/11)) s strani Vladde Republike Slovenije dnee
28. 1. 2014 in na podlagi Pogodbe št.
š 2330-14-000081 o izvajjanju ukrepov
v Programa pporabe sredstev Sklada zaa
Eko sklad), objavlja
podnebne sprremembe v letu 2014, Eko sklad, Slovennski okoljski jaavni sklad (v nadaljevanju:
n
o

JAVNI P
POZIV 25SU
UB-OB14
Nep
povratne finaančne spodb
bude občanoom za nove naložbe
n
rabe obnovljiviih virov energije
in večje en
nergijske učiinkovitosti večstanovan
v
njskih stavb
1. PREDME
ET JAVNEGA
A POZIVA
Predmet javnnega poziva so nepovratn
ne finančne sspodbude obččanom za rab
bo obnovljivih
ih virov enerrgije in večjoo
energijsko uučinkovitost večstanovanj
v
skih stavb n
na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju
u: nepovratnee
finančne spoodbude) za noove naložbe, in za nekateree nove naložb
be z namenom
m zmanjšanja prekomerne onesnaženosti
o
i
zraka s PM100 na območjihh, ki so uvrščeena v razred nnajvečje obrem
menjenosti, in za katere je V
Vlada Republlike Slovenijee
izdala odlok o načrtu za kaakovost zraka (v nadaljevannju: območja s sprejetim od
dlokom o načrrtu za kakovosst zraka).
Večstanovan
njske stavbe so
s stavbe s treemi ali več staanovanji.
Nova naložbba je naložba, za katero je izvajalec naložžbe investitorj
rjem, ki financcirajo naložboo in uveljavljaajo pravico doo
nepovratne ffinančne spodbbude (v nadalj
ljevanju: invesstitor), izdal ustrezen
u
veljav
ven predračunn za izvedbo ukrepa
u
ali večč
v nadaljevannju navedenihh ukrepov, kii se bodo zaačeli izvajati po oddaji vlo
oge za pridobbitev nepovraatne finančnee
spodbude v aali na večstanoovanjskih stav
vbah:
A - toplotnaa izolacija fasaade
Pravica do nnepovratne finnančne spodbu
ude se dodelii na podlagi veljavnega
v
predračuna izvaajalca naložbee za nakup inn
vgradnjo fasaadnega sistem
ma z najmanj 15 cm toplotnne izolacije, pri
p čemer lahk
ko toplotna pre
revodnost topllotne izolacijee
znaša največč λ ≤ 0,045 W/mK.
W
Debellina toplotne izolacije fasaadnega sistem
ma je lahko tuudi manjša, če je izkazanoo
razmerje λ/dd ≤ 0,30 W/m
m2K. Naveden
no razmerje m
mora biti izk
kazano tudi v primeru fasaadnih sistemo
ov s toplotnoo
izolacijo iz nnaravnih materrialov, in sicerr ne glede na vvrednost toplo
otne prevodno
osti (λ).
V primeru, dda je na stavbbi že vgrajen fasadni
f
sistem
m s toplotno izzolacijo, katerre toplotna prrevodnost znaaša največ λ ≤
0,045 W/mK
K, lahko vlagaatelj izvede to
o naložbo z doodatno toplotn
no izolacijo v razliki do naajmanj 15 cm izolacijskegaa
materiala. Prredložiti moraa fotografije, posnete
p
z merrilnim trakom
m, iz katerih bo
o jasno razviddna debelina že
ž vgrajenegaa
izolacijskegaa materiala.
Priznani strooški vključujejjo:
- nakup inn vgradnjo cellotnega fasadn
nega sistema;
- nakup inn vgradnjo topplotne izolacije cokla;
- postaviteev gradbenegaa odra;
- odstranittev ali izravnaavo obstoječeega ometa ali oostalih gradbeenih materialo
ov, vgradnjo vvertikalne hid
droizolacije naa
predelu ccokla, demonttažo starih okenskih polic;
- obdelavoo špalet;
- nakup inn vgradnjo okeenskih polic.
a proti neogreevanemu pro
ostoru
B - toplotna izolacija streehe ali stropa
Pravica do nnepovratne finnančne spodbude se dodelii na podlagi veljavnega prredračuna izvvajalca za izveedbo toplotnee
izolacije streehe ali stropa proti neogrevanemu prosttoru z najman
nj 25 cm topllotno izolacijsskega materiaala s toplotnoo
prevodnostjoo λ ≤ 0,045 W/mK
W
ali ustreezno debelino drugega toplo
otno izolacijsk
kega materiala
la (d), da bo raazmerje λ/d ≤
0,180 W/m2K
K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m
m2K mora bitii izkazano tud
di v primeru vvgradnje naraavnih toplotnoo
izolacijskih m
materialov, inn sicer ne gleede na vrednoost toplotne prevodnosti
p
(λ
λ). Pri navedeenem izračun
nu razmerij see
morebitne obbstoječe izolaccije ne upoštev
va.
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Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
- nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
- zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti
neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
- pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha
oziroma druge zaključne obloge.
C - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo
kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete in polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in
mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri
nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom
(kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785,
naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3.
Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski
vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in
prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni
zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Naprava z
avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom
(kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči
naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo
regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva
tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST
EN 303-5.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem
odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega odstavka iste
točke za posamezno vrsto goriva.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju s sprejetim odlokom
o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem
območju drug prednostni način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo kurilne naprave;
- predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
- nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, vodnega
toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena le v primeru, če bo naložba zagotavljala ogrevanje v najmanj treh
stanovanjih.
D - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje
Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za
ogrevanje prostorov in/ali pripravo sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca
naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer
za:
vrsta toplotne črpalke
priprava sanitarne tople vode
ogrevanje prostorov in sanitarne vode
ogrevanje prostorov in sanitarne vode
ogrevanje prostorov in sanitarne vode
ogrevanje prostorov in sanitarne vode

tip toplotne črpalke
zrak/voda
voda/voda
zemlja/voda
zemlja/voda
(direktni uparjalnik)
zrak/voda

grelno število
pri določenih pogojih po standardu SIST EN
3,2 A15/W15-W45
SIST EN 255-3*
2,7 A15/W10-W55
SIST EN 16147
5,2
W10/W35
SIST EN 14511-2, -3
4,4
B0/W35
SIST EN 14511-2, -3
4,6

E4/W35

SIST EN 14511-2, -3

3,4

A2/W35

SIST EN 14511-2, -3

*velja samo za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, za katere so bila merilna poročila oziroma certifikati izdani po SIST EN
255-3 in so še veljavna, za vse ostale je potrebno predložiti merilna poročila, izdelana v skladu s standardom SIST EN 16147
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Pri naložbi vgradnje toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode nepovratna finančna spodbuda ne more biti
dodeljena v primeru, če bo nova toplotna črpalka prigrajena na obstoječ hranilnik toplote.
Naložbo lahko izvede le izvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične
opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, in mu je bilo izdano
ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na
območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni
energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo toplotne črpalke;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko;
- cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena le v primeru, če bo naložba zagotavljala ogrevanje v najmanj treh
stanovanjih.
E - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje
popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije. Površina sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju: SSE) se
določi skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN 12976-1, -2. Upošteva se svetla površina SSE oziroma
aperturna površina, navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote;
- vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena le v primeru, če bo naložba zagotavljala podporo ogrevanju in
pripravi tople vode v najmanj treh stanovanjih.
F - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru zamenjave obstoječih kurilnih naprav z novo toplotno
postajo sistema daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije, in sicer na podlagi veljavnega predračuna za nakup in
vgradnjo toplotne postaje.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
- ustrezno krmilno in varovalno opremo.
G - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo
termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema. Vgradnja termostatskih
ventilov in izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izvedena z obveznim postopkom
načrtovanja, s katerim se zagotavlja korektno delovanje saniranega ogrevalnega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
- izdelavo projekta oziroma izračunov, potrebnih za zagotovitev ustreznega delovanja ogrevalnega sistema;
- nakup in vgradnjo termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka (prednastavitev pretoka termostatskih ventilov
ni potrebna pri enocevnih ogrevalnih sistemih);
- nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
- nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če
razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa;
- nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitve, s pripravo poročila o teh
nastavitvah;
- izvedbo hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema s pripravo poročila o hidravličnem uravnoteženju
ogrevalnega sistema in nastavitve pretokov z analizo rezultatov doseženih pretokov;
- nakup in vgradnjo elementov za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu;
- nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v ogrevalnem sistemu,
in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana, kar mora izkazovati tudi priložena dokumentacija.
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Predložena dokumentacija mora vsebovati:
- pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis dejansko
vgrajenih grelnih teles, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih
elementov z vplivnimi parametri delovanja);
- izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov za izbran tip ventila; pri tem morajo
imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3;
- shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati: moč radiatorjev,
temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, izračunane pretoke in prednastavitve na termostatskih ventilih,
ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in
nastavitvami;
- popis materiala in specifikacijo del.
Nepovratna finančna spodbuda ne bo dodeljena, v kolikor bodo ventili za hidravlično uravnoteženje že vgrajeni pred
oddajo vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
2. VIŠINA SREDSTEV
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000 €, pri čemer je do 2.500.000 € sredstev iz Sklada za
podnebne spremembe namenjenih določenim naložbam, ki bodo izvedene na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za
kakovost zraka.
3. UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU
Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v
večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner,
otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma
poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude.
4. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni
zgoraj navedeni ukrepi, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in
prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, je
možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga. Vlogo na javni
poziv v imenu upravičenih oseb lahko vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: stanovanjski zakon),
skupnost lastnikov, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 72. člena stanovanjskega zakona, ali pooblaščeni
predstavnik upravičenih oseb. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del
dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz
dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo in
da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna
finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi predpisi s področja graditve in energijske učinkovitosti stavb ter
drugimi veljavnimi predpisi.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki
so predmet tega javnega poziva.
Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet tega javnega
poziva, se nameni upravičenim socialno šibkim občanom, in sicer v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na
njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik ali etažni lastnik stanovanja v
večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila
izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne
spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.
Upravičena oseba je v primeru, da kandidira za nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu za katerikoli
ukrep ali več različnih ukrepov v isti večstanovanjski stavbi, za izvedbo teh ukrepov upravičena pridobiti tudi kredit
Eko sklada. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje okoljskih
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naložb občanov. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane
naložbe, razen v primeru, ko je višina odobrenega kredita enaka višini priznanih stroškov naložbe in se dodeljena
nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem
pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo ali kredit Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje učinkov ukrepa
že pričel, za izvedbo tega ukrepa ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu.
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in
registriran izvajalec (seznam ustreznih šifer dejavnosti za posamezne ukrepe je objavljen na spletni strani Eko sklada).
Naprav in opreme, ki so bili predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5
let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za večstanovanjsko stavbo, za gradnjo katere je bilo gradbeno
dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa
pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
V kolikor je večstanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena, mora vlagatelj pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe
naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V
primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
A - toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 toplotne
izolacije fasade za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi.
V kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne
spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 € na m2 toplotne izolacije fasade za največ
150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi.
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 toplotne
izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.
V kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne
spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.
C - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude za kurilne naprave na polena, sekance, pelete ali naprave s kombinirano kurjavo
na lesno biomaso znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 2.000 € za kurilno napravo do skupne nazivne moči 40 kW;
- 7.500 € za kurilno napravo do skupne nazivne moči nad 40 kW do vključno 120 kW;
- 15.000 € za kurilno napravo do skupne nazivne moči nad 120 kW.
D - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne črpalke za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ne več kot:
- 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda do skupne nazivne toplotne moči 35 kW oziroma 6.000
€ nad 35 kW;
- 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom 3,65 in več do skupne nazivne toplotne moči 35 kW
oziroma 4.500 € nad 35 kW;
- 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom od 3,35 do 3,64 do skupne nazivne toplotne moči 35 kW
oziroma 3.000 € nad 35 kW;
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Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 25 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 € do nazivne toplotne moči vključno 4,0 kW oziroma 500 € nad 4,0 kW.
V kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne
spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 3.100 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda do skupne nazivne toplotne moči 35 kW oziroma 7.500
€ nad 35 kW;
- 1.850 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom 3,65 in več do skupne nazivne toplotne moči 35 kW
oziroma 5.600 € nad 35 kW;
- 1.250 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom od 3,35 do 3,64 do skupne nazivne toplotne moči 35 kW
oziroma 3.750 € nad 35 kW;
- 300 € za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode do nazivne toplotne moči 4,0 kW oziroma 620 € nad 4,0
kW.
E - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;
- 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
F - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 1.000 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči do vključno 50 kW;
- 3.000 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 50 kW do vključno 150 kW;
- 6.000 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 150 kW.
V kolikor bo naložba priključitve večstanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso izvedena na območju
s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot:
- 1.250 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči do vključno 50 kW;
- 3.750 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 50 kW do vključno 150 kW;
- 7.500 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 150 kW.
G - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in
hidravličnega uravnoteženja, skladno s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe, vendar ne več kot 30
€ na grelno telo. Navedena spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega projekta oziroma izvedbo
postopka načrtovanja tega ukrepa.
6. PRIDOBITEV OBRAZCEV IN VSEBINA VLOGE
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.
Elektronska oblika javnega poziva oziroma dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na telefonski številki 01 241 48 36
vsak dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu
na zgoraj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s
pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna
dokazila in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do
objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
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8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 v
nadaljevanju: ZUP).
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja
pozvan k odpravi pomanjkljivosti. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v roku 15 (petnajst) dni, se bo štelo, da je
vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil,
bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se povečal obseg načrtovanih del ali
število ukrepov.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja
popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki
vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90
(devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo.
Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja
upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev
poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude
moral v 15 (petnajstih) dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma bo moral v
primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv
prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2.
člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne
plačuje.
9. IZPLAČILO DODELJENE NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana praviloma izvajalcu naložbe po predložitvi vseh dokazil o zaključku
naložbe, ki vključujejo:
- originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja na obrazcu 25SUB-OB14 V in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za
katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do
nepovratne finančne spodbude in izvajalec naložbe;
- izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se
šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov,
priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače) in
- fotografije izvedene naložbe (za ukrepa A in B mora biti poleg fotografij večstanovanjske stavbe po izvedeni
toplotni izolaciji fasade ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja
naložbe, tako da bo vidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala - posnetek merilnega traku ob vgrajenem
izolacijskem materialu).
Pred izplačilom nepovratne finančne spodbude za ukrep F mora prejemnik obvezno predložiti podpis pogodbe o dobavi
in odjemu toplote. Pred izplačilom nepovratne finančne spodbude za ukrep G mora prejemnik obvezno predložiti
poročilo o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema z analizo rezultatov doseženih pretokov ter poročilo o
izvedbi prednastavitev termostatskih ventilov.
V primeru, da bo vlagatelj takoj po zaključku naložbe v celoti poravnal račun izvajalcu naložbe za izvedeni ukrep, za
katerega je pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude, mora ob predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe
predložiti tudi dokazilo o plačilu celotnega računa za izvedeni ukrep.
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši po predložitvi vseh računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za
celoten obseg naložbe, izveden v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev, ki jih določa javni poziv oziroma dokumentacija za
prijavo. V primeru, da je socialno šibek občan prejel pravico do nepovratne finančne spodbude v obsegu 100 %
priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe, bo spodbuda, ki je določena tudi
ostalim upravičencem za isto naložbo, nakazana na račun izvajalca naložbe, razlika do celotne upravičene spodbude pa
na račun socialno šibkega občana.
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede ob razpoložljivih sredstvih praviloma v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in
preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe, v primeru že
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plačanega računa za naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, pa na bančni račun vlagatelja oziroma
prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. V primeru, ko je upravičena fizična oseba prejemnik pravice do
kredita v višini priznanih stroškov naložbe, pa se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno
poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.
Rok za zaključek naložbe je 12 (dvanajst) mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do
nepovratne finančne spodbude za izvajanje najmanj treh ukrepov obnove iste večstanovanjske stavbe hkrati, je rok za
zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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