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VLOGA 

JAVNI POZIV 51FS-PO18 

 
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  

1 PODATKI O VLAGATELJU 

 
Naziv:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

 
Matična številka:  Davčna številka:  

Telefonska številka:  E-pošta:  

 
Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto: 
 
Število zaposlenih: ___________  

Letni promet: ________________ EUR  

Bilančna vsota: ______________ EUR 

Morebitna partnerska oziroma povezana podjetja:  

_________________________________________________________________________________________ 

naziv in sedež povezanega/partnerskega podjetja: ________________________________________________ 

naziv in sedež povezanega/partnerskega podjetja: ________________________________________________ 

naziv in sedež povezanega/partnerskega podjetja: ________________________________________________ 

 

2 PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

 
Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe (zakoniti zastopnik): 

Ime in priimek:  Funkcija: 

Telefonska številka:   E-pošta:  

 
  

Kontaktna oseba tehnično področje finančno področje 

Ime in priimek:       

Funkcija:       

Telefon:        

E-pošta:       
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3 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Številka bančnega računa vlagatelja: 
 

SI56 
 

4   PODATKI ZA KREDIT EKO SKLADA  

Želeni znesek kredita:  EUR 

 
 Najvišji znesek kredita je lahko največ 80% upravičenih stroškov naložbe. 

 
 

Vrednost naložbe:    EUR (brez DDV) in    EUR (z DDV ) 

Želena odplačilna doba: 
 

 let   (do 15 let in ne dlje od dobe vračila naložbe) 

Želeni odlog odplačila glavnice: 
 

 mesecev   (do 12 mesecev) 

Doba vračila naložbe: 
 

 let   (podatek iz ID kot je opisana v metodologiji) 

 
Način odplačila kredita:              mesečno                 kvartalno 
  

Načrtovani datum zaključka naložbe:  

Za pridobitev kredita je potrebno priložiti  izpolnjena obrazca Predlog zavarovanja vračila kredita in Presoja kreditne sposobnosti. 

5   PODATKI O STAVBI OZIROMA DELU STAVBE, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA
1
 

 

Naslov:  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  Številka dela stavbe:  

 
 

 
Vlogi je potrebno priložiti kopijo gradbenega dovoljenja (ter kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na 

stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi) in investicijsko dokumentacijo (kot je opisana v Metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije). 

 
  

                                                           
1 V primeru, da se bo naložba izvajala na več nepremičninah, se druga in naslednje nepremičnine navedejo na obrazcu, ki se nahaja 
na strani 11 vloge. 
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6 UKREPI 

 

A 
TOPLOTNA IZOLACIJA ZUNANJIH STEN, STEN PROTI NEOGREVANIM PROSTOROM ALI  
STEN PROTI TERENU 

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena na novo  

 toplotna izolacija zunanjih sten (fasade) 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

Podatki o toplotni izolaciji, ki je že vgrajena  
(v primeru uveljavljanja debeline obstoječe toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena): 

Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

 
 toplotna izolacija sten proti neogrevanemu prostoru 

 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 toplotna izolacija sten proti terenu 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 

B 
TOPLOTNA IZOLACIJA TAL NA TERENU, TAL NAD NEOGREVANIM PROSTOROM ALI TAL NAD 
ZUNANJIM ZRAKOM 

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena na novo  

 toplotna izolacija tal na terenu 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 toplotna izolacija tal nad neogrevanim prostorom 

 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 toplotna izolacija tal nad zunanjim zrakom 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 

C 
TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU ALI STROPA V SESTAVI 
RAVNIH ALI POŠEVNIH STREH 

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena na novo  

 toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 toplotna izolacija stropa v sestavi poševnih streh 

 
 
Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
 

 toplotna izolacija stropa v sestavi ravnih streh 

Toplotna prevodnost: 
(λ): 

 W/(mK)  Debelina:  cm  Površina:  m
2
 

  W/(mK)    cm    m
2
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D ZAMENJAVA OKEN Z ENERGIJSKO UČINKOVITIMI OKNI 

Število oken, 
ki bodo zamenjana:  kosov 

Skupna površina obstoječih oken,  
ki bodo zamenjana:  m

2
 

Proizvajalec novih oken:  

Tip (naziv) novih oken:  Toplotna prehodnost novega okna:   W/(m
2
K) 

 

E VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Energent, ki se trenutno uporablja za ogrevanje stavbe: 

 lesna biomasa 

 premog 

 zemeljski plin; utekočinjen naftni plin 

 kurilno olje (ELKO)  drugo:  

Proizvajalec nove ogrevalne toplotne črpalke:  

Model nove ogrevalne toplotne črpalke:  Nazivna toplotna moč:  kW 

Vrsta nove ogrevalne toplotne črpalke: 

 električna   plinska   sorpcijska   hibridna  

Tip nove ogrevalne toplotne črpalke: 

 toplotna črpalka tipa zrak/voda za centralno ogrevanje stavbe 

 toplotna črpalka tipa slanica (kot npr. zemlja)/voda za centralno ogrevanje stavbe 

 toplotna črpalka tipa voda/voda za centralno ogrevanje stavbe 
 

F VGRADNJA KURILNE NAPRAVE NA LESNO BIOMASO ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Energent, ki se trenutno uporablja za ogrevanje stavbe: 

 lesna biomasa 

 premog 

 zemeljski plin; utekočinjen naftni plin 

 kurilno olje (ELKO)   drugo:  

Proizvajalec nove kurilne naprave:  

Model nove kurilne naprave:  Nazivna toplotna moč:  kW 

Vrsta nove kurilne naprave na lesno biomaso: 

 kurilna naprava na pelete 

 kurilna naprava na polena 

 kurilna naprava na sekance 

 kurilna naprava s kombinirano kurjavo 

 peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) 

Vodni toplotni zbiralnik (VTZ): 

 bo vgrajen;     __________  litrov 

 je že vgrajen; ___________ litrov in ni predmet te naložbe 
 

G 
ZAMENJAVA TOPLOTNE POSTAJE ALI VGRADNJA TOPLOTNE POSTAJE ZA PRIKLOP NA SISTEM 
DALJINSKEGA OGREVANJA 

 zamenjava toplotne postaje  novi priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja 

Energent, ki se trenutno uporablja za ogrevanje stavbe:  

 lesna biomasa 

 premog 

 zemeljski plin; utekočinjen naftni plin 

 kurilno olje (ELKO)  drugo:  

Nazivna toplotna moč nove toplotne postaje:   kW 

Ogrevana površina stavbe ali dela stavbe, ki se oskrbuje iz toplotne postaje:  m
2
 

V okviru ukrepa bo izvedena tudi obnova distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja: 

 zamenjava starih cevovodov z novimi  prenova izolacije na obstoječih cevovodih 
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Letni prihranek energije:  kWh/leto 

Vrednost letnega prihranka energije za izvedbo obnove distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja se 
določi po Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17), priloga I: 
Metode za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2 (točka 10. 
Obnova distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja). 

 

H VGRADNJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE 

Proizvajalec sprejemnika sončne energije (SSE):  

oziroma fotonapetostnega modula (FM):  

Oznaka (naziv) SSE oziroma FM:  Število:  kos 

Vrsta:  ploščati SSE  vakuumski SSE  toplozračni SSE  FM 

Površina SSE:  m
2
 Nazivna električna moč enega FM:  W (VA) 

 

I VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA V STAVBAH 

Proizvajalec prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote:  

Oznaka (naziv) prezračevalne naprave:  

Prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote je namenjena: 

 centralnemu prezračevanju  

 lokalnemu prezračevanju s številom enot:  kos 

Površina stavbe, na kateri je izvedeno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka:  m
2
 

 

J VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITEGA SISTEMA RAZSVETLJAVE 

Letni prihranek energije :  kWh/leto 

Vrednost letnega prihranka energije zaradi vgradnje energijsko učinkovitega sistema razsvetljave se določi po 
Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17), priloga I: Metode za 
določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2 (točka 23. Energetsko 
učinkovita razsvetljava v stavbah). 

 

K OPTIMIZACIJA SISTEMA OGREVANJA 

Ogrevana površina stavbe:  m
2
 

 

L NAPRAVE ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Priključna moč:  kW 

 

M GRADNJA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE 

Neto ogrevana in prezračevana (kondicionirana) površina stavbe:  m
2
 

 

N IZKORIŠČANJE ODVEČNE TOPLOTE IZ PROCESOV IN/ALI NAPRAV 

Predvidena izkoriščena odpadna toplota:  kWh/a 
 

O 
VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITIH ELEKTROMOTORJEV IN/ALI VGRADNJA FREKVENČNIH 
PRETVORNIKOV 

Predviden prihranek električne energije:  kWh/a 
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P UVEDBA SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO 

Predviden prihranek električne energije:  kWh/a 

Predviden prihranek drugih energentov:  kWh/a Vrsta energenta:  
 

R UKREP ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V POSLOVNEM PROCESU 

Predviden prihranek električne energije:  kWh/a 

Predviden prihranek drugih energentov:  kWh/a Vrsta energenta:  

   

S SOPROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE 

Električna priključna moč:  kW 

Toplotna moč:  kW 

Čas obratovanja:  h/a 

Vrsta energenta:   

 

7 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV 

 

 Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam: 

- da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični; 

- da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi; 

- da bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to usposobljen 

izvajalec z registrirano dejavnostjo;  

- da strojne naprave, oprema oziroma gradbeni proizvodi, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ne 

bodo odstranjeni najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude oz. da stavba, za gradnjo 

katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne bo odtujena 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne 

spodbude; 

- da za ukrep, za katerega kandidiramo, ni bila prejeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, 

plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni 

list RS, št. 96/14);  

- da se strinjam, da bodo naziv vlagatelja ter vrsta, višina in velikost financiranega projekta po prejemu 

sredstev objavljeni na seznamu prejemnikov spodbud v skladu s 3. točko prvega odstavka 10. člena 

Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in v 

skladu z drugim odstavkom 316. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 

- da imamo zaključeno finančno konstrukcijo in zagotovljene finančne vire za izvedbo celotne naložbe. Če 

kakšen izmed finančnih virov na dan oddaje prijave na javni poziv še ni zagotovljen, bomo sredstva 

nadomestili iz lastnih virov; 

- da  nismo na seznamu subjektov, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki 

ureja preprečevanje korupcije; 

- da bomo po črpanju kredita Eko skladu, j.s. najkasneje 60 dni po zaključku naložbe predložili zaključno 

poročilo s finančnim obračunom. Po zaključku naložbe bomo na zahtevo Eko sklada v predpisanih rokih 

dostavljali poročila o spremljanju okoljskih učinkov naložbe; 

- da bomo vse spremembe podatkov iz vloge pisno sporočiti Eko skladu, j.s. v osmih dneh od nastanka teh 

sprememb; 

- da imamo poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije; 

- da bomo na zahtevo Eko sklada, j.s. predložil ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnje 

alineje. 

 

V primeru vložitve vloge za kredit izjavljam tudi: 

- da kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne bodo odsvojena ali oddana v najem ali zakup 

pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada, j.s.; 
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- da izrecno dovoljujem Eko skladu, j.s. oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled v dokumentacijo o 

poslovanju in ga pooblaščam, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, 

bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujem posredovanje zahtevanih 

podatkov; 

- da ne izvajamo programa sanacije, za katerega bi nam bila odobrena kakršnakoli sredstva državne 

pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Smernice Skupnosti o državni pomoči za 

reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2), podaljšane s 

Sporočilom Komisije o podaljšanju smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

podjetij v težavah (UL C št. 156 z dne 9. 7. 2009, str. 3) in Zakon o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17)); 

- da bomo pred podpisom kreditne pogodbe Eko skladu, j.s. posredovali vse listine in podatke, ki so 

potrebni pri postopkih pregleda stranke, kot jih določa veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja in 

financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) in predpisi, izdani na podlagi navedenega zakona; 

- da sem seznanjen, da lahko Eko sklad, j.s. v primeru vloge za kredit v sistemu SISBON preverja 

zadolženost naslednjih fizičnih oseb, in sicer samostojnega podjetnika kot fizične osebe, poroka ali 

zastavitelja, ki je fizična oseba, fizično osebo, ki je dejanski lastnik gospodarske družbe, fizično osebo, ki 

ima do družbe terjatev ali obveznost, ki je nesorazmerna glede na njeno dejavnost ter druge fizične osebe, 

ki so ožji družinski člani predhodno navedenih oseb, oziroma drugih oseb, za katere se oceni, da bi lahko 

njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje družbe; 

- da v primeru, ko podatki iz popolne vloge po oceni Eko sklada, j.s. niso zadostni, lahko Eko sklad, j.s. 

zaprosi za dodatne podatke in pojasnila ter določi rok za posredovanje dodatnih podatkov. Če ti podatki 

niso razkriti v opredeljenem roku, Eko sklad, j.s. odloča o odobritvi kredita na podlagi informacij iz popolne 

vloge. Eko sklad, j.s. ne pristopi k sklenitvi kreditne pogodbe, če ni zagotovljena skladnost z internimi akti 

Eko sklada, j.s. s področja upravljanja tveganj. 

 

 

8 IZJAVA O PREJETI  POMOČI 

Izjavljamo, da smo za upravičene stroške predmetne naložbe prejeli »de minimis« pomoč iz občinskega ali 

državnega proračuna, kredit banke SID d.d., EIB ali iz drugih javnih sredstev oziroma iz sredstev EU v skupnem 

znesku_____________ EUR, kar predstavlja_________ % istih upravičenih stroškov naložbe, in sicer iz naslova: 

1. oprostitve ali zmanjšanja plačila takse v znesku:__________________________  EUR  

2. nepovratnih sredstev v znesku              :__________________________  EUR 

3. druge oblike pomoči, dodeljene iz javnih sredstev (navedite): _______________  EUR 

4. ________________________________ v znesku:________________________  EUR  

5. ________________________________ v znesku:________________________  EUR 

 

Če je vlagatelj že pridobil javna sredstva za naložbo, ki je predmet vloge, mora priložiti potrdilo o že prejetih 

sredstvih, in sicer za vsako institucijo posebej.  

   

Če je vlagatelj s predmetno naložbo istočasno kandidira ali namerava kandidirati tudi na drugih programih 

dodeljevanja javnih sredstev, navedite naslove programov. 

 

 

 

 

Vlagatelj bo o vseh morebitnih spremembah prejetih pomoči sproti obveščal Eko sklad, j.s.. 

 

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih prejeli pomoč po načelu »de minimis« v skupnem znesku 

_____________________________ EUR, na programu dodeljevalca pomoči: 

___________________________________________________________________________________________. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:156:TOC
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0222
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Vlagatelj (tj. enotno podjetje
2
) je v zadnjih treh letih prejel pomoč po pravilu »de minimis« v skupnem 

znesku:_____________________ EUR. 

 

 

  

                                                           
2 »Enotno podjetje« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

a)  (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

a)  (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 

b)  (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi    
     družbeni pogodbi ali statutu; 

c)  (d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo 

nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 

 

 

 

Kraj in datum Ime in priimek 

(zakoniti zastopnik) 

 

(žig) Podpis 
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9 PRILOGE 

  

OBVEZNE PRILOGE  

- investicijsko dokumentacijo (kot je opisana v Metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije); 

- kopija gradbenega in uporabnega dovoljenja za nepremičnino, na/v kateri/em bo izvedena naložba, ali 

kopija odločbe, da ima nepremičnina gradbeno oziroma uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila 

zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga;  

- kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na nepremičnini izvedeni 

gradbeno-rekonstrukcijski posegi;  

- dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/ami na gradbenem dovoljenju in 

današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/ami na gradbenem dovoljenju in današnjim 

dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;  

- soglasje so/lastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni 
(edini) lastnik, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; 

- investicijska dokumentacija; 

- v primeru vloge za kredit izpolnjena obrazca Predlog zavarovanja vračila kredita in Presoja kreditne 

sposobnosti. 

 

DODATNE OBVEZNE PRILOGE GLEDE NA IZBRANI UKREP 

 

Vse potrebne priloge za posamezen ukrep so navedene v PRILOGI - Tehnični pogoji, upravičeni stroški in 
priloge, ki je del javnega poziva. 
 

 

 

 

 

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
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SOGLASJE SO/LASTNIKA STAVBE 
51FS-PO18 

To stran izpolnite in pošljite, če vlagatelj ni edini lastnik oziroma če je več solastnikov stavbe! 

 

1 PODATKI SOGLASODAJALCA (SO/LASTNIKA STAVBE) 

Polno ime:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

 

2 PODATKI VLAGATELJA 

Naziv:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

 

3 PODATKI O STAVBI OZIROMA DELU STAVBE, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

 

4 IZJAVA - SOGLASJE 

 
Podpisani soglasodajalec soglašam, da bo na stavbi oz. delu stavbe, ki je navedena v točki 3, vlagatelj 
vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki je naveden v točki 2, izvedel naslednjo/e naložbo/e: 
 

  A   toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti 
neogrevanim prostorom ali sten proti 
terenu 
 

 B     toplotna izolacija tal na terenu, tal nad 
neogrevanim prostorom ali tal nad 
zunanjim zrakom 

 
 C     toplotna izolacija stropa proti 

neogrevanemu prostoru ali stropa v 
sestavi ravnih ali poševnih streh 

 
 D     zamenjava oken z energijsko učinkovitimi 

okni 
 

  E    vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stavbe 

 
  F    vgradnja kurilne naprave na lesno 

biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
 

  G    zamenjava toplotne postaje ali vgradnja 
toplotne postaje  
za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja 

 

  H   vgradnja sprejemnikov sončne energije 
 

  I     vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega  
zraka v stavbah 

 
  J     vgradnja energijsko učinkovitega sistema  

razsvetljave 
 

  K    optimizacija sistema ogrevanja 
 

  L     naložbe v naprave za samooskrbo z električno  
energijo 

  M    gradnja skoraj nič-energijske stavbe 
 

  N    izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali  
naprav 

 
 O     vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev 

 in/ali  
vgradnja  frekvenčnih pretvornikov 

  P    uvedba sistema upravljanja z energijo 
 

  R    ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem  
procesu 

  S     soproizvodnja električne energije in toplote 
 

     

Kraj  Datum  Podpis (in žig) soglasodajalca 
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PODATKI O STAVBI OZIROMA DELU STAVBE, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA  
51FS-PO18 

To stran izpolnite in pošljite v primeru, ko se bo naložba izvajala na več nepremičninah! 

 
 

 

 

 

 

1. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  
Številka dela 
stavbe:  

  

2. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  
Številka dela 
stavbe:  

3. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  
Številka dela 
stavbe:  

4. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  
Številka dela 
stavbe:  


