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041897832-Aljaž

POVZETKI IZ JAVNEGA RAZPISA EKO sklada št: 54SUB-OB17 za sofinanciranje
vgradnje toplotnih črpalk oziroma zamenjava starih kurilnih naprav.
1. Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec
oziroma podizvajalec,vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev
nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike
Slovenije za okolje-ARSO in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v
evidenco.
Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno
napravo, je vlagatelj upravičen do višje spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge
obvezno priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen do višje
nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara
kurilna naprava po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ne bo
odstranjena.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno
črpalko;
- izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
- električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
2. VIR IN VIŠINA SREDSTEV TER VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za določene ukrepe se
zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.000.000,00 EUR, pri čemer je
5.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju
naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z občinami, ki
imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali
lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne
več kot:
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr.
zemlja)/voda;
- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, (novogradnje)
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne

bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne
več kot:
- 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr.
zemlja)/voda;
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer
ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne
več kot:
- 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr.
zemlja)/voda;
- 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,pri zamenjavi stare kurilne
naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za
kakovost zraka.

3. UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
- lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in
večstanovanjski stavbi,
kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov
nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva;
- družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš,
posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske
stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet
javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
- najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in
večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim
soglasjem lastnika.
4. DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna
vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora
biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga za ukrepe od A do I je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga
54SUB-OB17 –ukrepi od A do I in obvezne priloge:
- kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopijo potrdila,
da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in
vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem
stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno
priložiti;
- kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni
gradbenorekonstrukcijski posegi;
- dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo na gradbenem
dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo na gradbenem

dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske
uprave Republike Slovenije;
- soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali
stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je
solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in
večstanovanjski stavbi na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
- predračun izvajalca za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih proizvodov, ki
vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega
proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
• predračun izvajalca za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo
inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter
proizvajalca toplotne črpalke;
• fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve
toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta
nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke;
• fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje
nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
• vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne
toplotne črpalke voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
• vpis vgrajene naprave (notranje in zunanje enote) na seznam naprav EKO sklada

ZAKLJUČEK:
Pripravili smo povzetek iz javnega razpisa oziroma samo tistega dela, ki se nanaša na vgradnjo
toplotnih črpalk. Pri prijavi na razpis EKO sklada je potrebno striktno upoštevati vsa določila v
razpisu. Vsako odstopanje pomeni zavrnitev vloge oziroma stranka prejme poziv na dopolnitev.
Nudimo pomoč pri prijavi na razpis in zajema sledeče:
-ogled objekta in svetovanje
-določitev mesta za postavitev opreme ( notranja in zunanja enota, zalogovnik, bojler, obtočne
črpalke, itd.)
-določitev tipa in moči toplotne črpalke
-določitev regulacij sistema in ogrevalnih krogov
-popis del in materiala ter izdelava ponudbe
-izdelava ustreznih fotografij, ki so sestavni del prijave
- navodila in obrazci ter ostala dokumentacijo (soglasje lastnikov ali solastnikov objekta, gradbeno
dovoljenje oziroma potrdilo o starosti objekta, itd.)
Za vse stranke, ki pri nas v roku enega leta po ogledu objekta naročijo dobavo in montažo toplotne
črpalke je storitev brezplačna in vključuje tudi stroške kilometrine. Vsem ostalim strankam
zaračunavamo pomoč pri pripravi dokumentacije kot storitev v višini 100 € ( z vključenim 22%
ddv) + stroški kilometrine iz Tolmina.

Pripravil:
FONEX LAHARNAR d.o.o.
Darko Laharnar-prokurist in solastnik podjetja

