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Spodbude Eko sklada za starejše večstanovanjske in 

poslovne stavbe – javni poziv 67SUB-OBPO19 

Luka Petkovšek, Eko sklad, Sektor za nepovratna sredstva 

 

Javni poziv 67SUB-OOBPO19, ki ga je pripravil Eko sklad v sodelovanju z MOP, je namenjen 

izboljšanju energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih in poslovnih stavb, pri dodeljevanju 

nepovratnih finančnih spodbud pa mora biti vsa pozornost usmerjena na ustrezno pripravo projekta 

za posamezen ukrep ter mora vključevati tudi sistem nadzora. Za vsak posamezen ukrep so določeni 

tehnični pogoji ter višina subvencije v odstotkih priznanih stroškov.  

 

 

Javni poziv za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več 

posameznimi deli stavbe 67SUB-OBPO19  

Predmet tega javnega poziva so večstanovanjske stavbe, poslovno-stanovanjske stavbe in poslovne 

stavbe z najmanj 3 deli in mešanim lastništvom, ki želijo pridobiti subvencije oz. nepovratne finančne 

spodbude za energijsko učinkovito prenovo stavb. Javni poziv vključuje pet sklopov ukrepov, trije so 

povezavi s toplotno izolacijo, četrti za prenovo ogrevalnega sistema in peti za prezračevalni sistem.  

Med ukrepi za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več 

posameznimi deli stavbe, ki so najpogosteje predmet vlog za pridobitev sredstev Eko sklada, so 

toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu (A), toplotna izolacija ravne ali 

poševne strehe oz. stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju (B), izolacija tal na terenu ali tal 

nad neogrevanim prostorom ali kletjo (C), optimizacija sistema ogrevanja (D), kjer je mišljena 

prenova obstoječega ogrevalnega sistema v smislu hidravličnega uravnoteženja z vgradnjo 

termostatskih ventilov na radiatorje, kjer jih še ni, ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka v skupnih predelih stavb (E). Gre torej za ukrepe, ki so v teh stavbah z mešanim 

lastništvom namenjeni skupnim naložbam. Višina subvencije znaša do 20 %  oz. do 30 %, če se 
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izvajajo trije ali več ukrepov hkrati. Najpogosteje na Eko skladu v obravnavo prejemajo vloge za 

ukrepe A, B in C, precej manj za D, medtem ko za ukrep E interesa praktično ni.  

Za vse omenjene ukrepe velja, da sta zanje že od leta 2019 obvezna tako PZI kot tudi nadzor, razen 

pri ukrepu B - izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju. Upravičene osebe so vsi 

lastniki, torej tudi lastniki nestanovanjskih delov stavb oz. poslovni prostorov.  

Postopek oddaje vloge 

Najpogosteje vloge oddajajo upravniki kot pooblaščenci za vodenje postopka dodelitve spodbude, 

večina vlog pa se nanaša zlasti na VSO. Vloga mora biti oddana pred zaključkom del za izvedbo 

naložbe, kar pomeni, da je lahko oddana tudi v času izvedbe, vendar jih je večina oddana že pred 

samim začetkom izvajanje investicije, saj jih na Eko skladu obravnavajo glede na datum prispelosti. 

Obvezne priloge vlogi so izpolnjen 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, ki mora biti skladen z zemljiško knjigo oz. 

evidenco na Geodetski upravi, ter fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala (pri izvedbi 

fasade je treba poslikati stavbo z vseh strani, prav tako je treba poslikati izvedbo izolacije 

podstrešja). Postopek je dvofazen: obvezna oddaja vloge pred zaključkom del, in če je ta popolna, 

Eko sklad izda odločbo. Ob zaključku naložbe je treba na Eko sklad poslati še izvod podpisane 

pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani pooblaščenca, dokazilo o zanesljivosti 

objekta, ki vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta ter mape s prilogami, ki morajo biti 

na obrazcu popolno izpolnjene in opremljene s podpisi izvajalcev in nadzornika, vsebovati morajo 

tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje glede na izvedeni ukrep račun izvajalca s popisom 

izvedenih del, račun za PZI in opravljanje nadzora in fotografije izvedenega ukrepa. Najpogosteje 

prihaja do razhajanj med ponudbeno ceno in vrednostjo na fakturi, zato je v teh primerih potrebno 

obvezno predložiti PZI, v primeru, da se sklicuje faktura na ponudbo, pa ta ni obvezen. Pri 

fotografijah je treba poleg objekta poslikati tudi uporabljene materiale ter njihove debeline. Zaradi 

pomanjkanja določenih vrst materialov prihaja tudi do njihove menjave, kar načeloma ni v neskladju 

z javnim pozivom, vendar mora biti to evidentirano in jasno razvidno iz popisa izvedenih del, ki mora 

biti zato ažuriran.  

Tehnični pogoji za ovoj stavbe – ukrepi A, B in C 

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu  

Novost tega javnega poziva je, da načeloma zdaj ni več predpisana določena debelina izolacijskega 

materiala, pač pa razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije, ki 

mora biti  λ/d ≤ 0,230 W/(m2K), upošteva pa se obstoječa debelina toplotne izolacije λ = 0,045 

W/(mK). 

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 

prostoru/podstrešju 

Podobno velja tudi pri tem ukrepu, kjer mora biti razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in 

debelino (d) nove toplotne izolacije 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). 



3 
 

Predmet vloge so lahko starejše stavbe 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. 

PZI in nadzor 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) je obvezna in 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 izdelati pooblaščena oseba (arhitekt) skladno s trenutno veljavno 

zakonodajo in s pravili stroke. Največ težav je pri projektiranju ukrepa za fasade, kjer je obvezna 

priloga tudi načrt arhitekture. Za boljše razumevanje so na Eko skladu pripravili tudi smernico za 

pripravo PZI-ja, ki je objavljena na njihovi spletni strani.  

Ob PZI-ju mora biti pri izvedbi zagotovljen tudi nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon, pri nadzoru 

ukrepov lahko sodelujeta bodisi arhitekt ali pa inženir.  

Novost poziva je tudi požarna varnost v stavbah z obveznimi pasovi negorljivega materiala. Tako 

mora projektna dokumentacija vsebovati tudi projekt ustrezne požarne varnosti ob upoštevanju 

tehnične smernice, ki je v veljavi od 1. 7. 2019. (nova tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna 

varnost v stavbah).  

 

 

 

Več informacij: www.ekosklad.si; www.ensvet.si 

http://www.ekosklad.si/
http://www.ensvet.si/

