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A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
D - optimizacija sistema ogrevanja
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
 do 20 % oz. do 30 % če se izvajajo trije ali več ukrepov hkrati;
 obvezen PZI in nadzor za vse ukrepe razen pri ukrepu B - izolacija stropa proti neogrevanemu
prostoru/podstrešju
 razširja se krog upravičenih oseb, po novem so upravičene osebe tudi lastniki nestanovanjskih
delov stavb (poslovnih prostorov itd.)
 predmet tega javnega poziva so večstanovanjske stavbe, poslovno-stanovanjske stavbe in
poslovne stavbe z najmanj 3 deli in mešanim lastništvom






najbolj pogosto vlogo odda upravnik kot pooblaščenec za vodenje postopka dodelitve spodbude
vloga mora biti oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe
obvezne priloge:
◦
◦
◦
◦

obrazec Vloga
PZI
predračun oz. račun za izdelavo PZI-ja in predračun za opravljanje nadzora
predračun izvajalca, ki bo izdan na podlagi projektantskega popisa del (na predračunu morajo biti
navedeni točni tipi materialov - izolacij in podatek o toplotni prevodnosti)
◦ seznam etažnih lastnikov/solastnikov
◦ fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala

◦

ob zaključku naložbe pa se pošlje naslednjo dokumentacijo:
◦ podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani pooblaščenca
◦ dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,
mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje glede na izvedeni ukrep
◦ račun izvajalca s popisom izvedenih del
◦ račun za PZI in opravljanje nadzora
◦ fotografije izvedenega ukrepa







A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
◦ razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije mora biti
λ/d ≤ 0,230 W/(m2K)
◦ upošteva se obstoječa debelina toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK)
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru/podstrešju
◦ razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije mora biti
λ/d ≤ 0,140 W/(m2K)
C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
◦ razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije mora biti
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K)

Predmet vloge je lahko starejša stavba na območju Republike Slovenije s tremi ali več
posameznimi deli, ki je namenjena bivanju ali poslovnim dejavnostim in za katero je bilo gradbeno
dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010.







projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) mora biti skladna s
Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.)
PZI mora biti izdelan s trenutno veljavno zakonodajo in s pravili stroke
pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon
nova tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah v veljavni
od 1. 7. 2019






pogoj je zamenjava stare kurilne naprave z novo
upravičene osebe so samo občani
obvezen PZI + nadzor
višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov
naložbe

