IZVLEČEK PRILOGE JAVNEGA POZIVA
Tehnični pogoji, upravičeni stroški in priloge za UKREP E – vgradnja toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stavbe
Izvleček je namenjen le prvemu stiku in hitrejšemu sporočanju o novem javnem pozivu EKO SKLADA,
št. 51FS-PO18, zato obvezno sami preverite vsebino javnega poziva in priloge na spletni strani:
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33
Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne
toplotne črpalke tipa zrak/voda, voda/voda ali slanica/voda za centralno ogrevanje stavbe (v
nadaljnjem besedilu: toplotna črpalka).
Predmet finančne spodbude je lahko le toplotna črpalka, ki izpolnjuje tehnične zahteve predpisov za
okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in zahteve vseh ostalih predpisov, ki
urejajo to področje. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske
učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje
tabele:

Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, ki je vpisan v evidenco
pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo
ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o
vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Finančna spodbuda za naložbo vgradnje določenih toplotnih črpalk na območju občin s sprejetim
Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski
koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu
podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo
natančno.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
-nakup, vgradnjo in zagon toplotne črpalke;
- odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
- nakup in vgradnjo hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za
priključitev na centralno ogrevanje;
- cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo;
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- izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
- električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema.
Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičeni strošek naložbe.
Obvezne priloge k vlogi:
-predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo
proizvajalca,
-vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe;
-dokazila o ustreznosti nove toplotne črpalke, če izbrana toplotna črpalka še ni navedena na
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si ;
-vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke
voda/voda, če ga je vlagatelj že pridobil;
-fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne
črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja
enota oziroma krmilni del toplotne črpalke).
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
-računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za
celoten obseg naložbe;
-dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
- fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije
zunanje kot tudi notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
-vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne
črpalkevoda/voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.

Izvleček pripravil:
VITANEST d..o., 08.10.2018
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