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 VRAŠANJE ODGOVOR 

POSTOPEK ODDAJE VLOGE, OBRAVNAVA VLOGE, DATUM IZVEDBE NALOŽBE 

 PO POŠTI SEM DANES 
ODDAL VLOGO NA JAVNI 
POZIV 74SUB-OB19? KAKO 
POTEKA POSTOPEK OD TU 
NAPREJ? 

Eko sklad po prejemu vloge le-te tej dodeli zaporedno številko 
ter jo ustrezno zavede. Vloge se nato vsebinsko obravnavajo po 
vrstnem redu prispetja na Eko sklad.  
V primeru popolne vloge, Eko sklad vlagatelju izda odločbo o 
dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Pošta je 
vlagatelju vročena osebno po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku, nato sledi nakazilo nepovratne finančne spodbude 
predvidoma v šestdesetih dneh od vročitve odločbe. 
V primeru, da Eko sklad ob vsebinski obravnavi vloge ugotovi, 
da je vloga nepopolna, vlagatelja s Pozivom k dopolnitvi vloge 
pozove k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku. Po 
dopolnitvi vloge s strani vlagatelja, je vloga znova obravnavana. 
Če je dopolnitev ustrezna, Eko sklad vlagatelju izda odločbo o 
dodelitvi nepovratne finančne spodbude, nakar sledi nakazilo 
sredstev predvidoma v šestdesetih dneh od vročitve odločbe. 

 NA EKO SKLAD SEM 
ODDAL NEPOPOLNO 
VLOGO (S 
POMANJKLJIVIMI 
OBVEZNIMI PRILOGAMI). 
KAKO NAJ POSTOPAM? 
ALI NAJ POČAKAM, DA 
EKO SKLAD UGOTOVI, DA 
JE VLOGA NEPOPOLNA ALI 
NAJ SAM POŠLJEM 
MANJKAJOČE PRILOGE? 

Mogoče je oboje. Če že sami veste, da k vlogi niste priložili vseh 
prilog, ki jih opredeljuje javni poziv, lahko vlogo sami dopolnite 
še preden pride na vrsto za obravnavo. S tem bo kasnejša 
obravnava hitrejša in s strani Eko sklada ne boste pozvani na 
dopolnitev vloge, kar podaljšuje čas obravnave. Ob pošiljanju 
dopolnitve na Eko sklad na vidnem mestu (na spremnem 
dopisu, kuverti, e-pošti, ipd.) obvezno označite, da gre za 
dopolnitev obstoječe vloge, ki je bila že vložena na Eko sklad 
ter, v primeru da ne poznate zaporedne številke, pod katero se 
vodi vloga, navedite osebne podatke vlagatelja (ime, priimek ter 
naslov).  

 V ENOSTANOVANJSKI HIŠI 
NAČRTUJEMO IZVEDBO 
INVESTICIJE, KI JE 
PREDMET SPODBUD PO 
JAVNEM POZIVU. V KATERI 
FAZI INVESTICIJE JE 
POTREBNO ODDATI 
VLOGO? 

Če gre za izvedbo ukrepa na stanovanjski hiši v lasti občana, ki 
izpolnjuje pogoje javnega poziva 74SUB-OB19 je vlogo 
priporočljivo oddati po izvedbi naložbe, ko razpolagate z 
računom izvajalca, dokazilom o plačilu računa ter fotografijami 
izvedene naložbe. 
 

 PREDHODNI JAVNI POZIV 
(54SUB-OB17) JE 
DOLOČAL, DA JE 
POTREBNO NAJPREJ 
ODDATI VLOGO NA EKO 
SKLAD, ŠELE NATO SMO 
LAHKO PRIČELI Z IZVEDBO 
NALOŽBE. NOVI JAVNI 
POZIV 74SUB-OB19 PA 
TEGA NE POGOJUJE. 
TOREJ LAHKO NA JAVNI 
POZIV ODDAMO VLOGO, 
KO JE NALOŽBA ŽE 
ZAKLJUČENA? ALI JE 
POTREBNO PRI TEM 
UPOŠTEVATI KAKŠNO 
DRUGO DATUMSKO 
OMEJITEV? 

Javni poziv 74SUB-OB19 določa, da je vlogo priporočljivo 
oddati po izvedbi naložbe. Ob tem je potrebno poudariti, da 
mora biti naložba izvedena v času trajanja javnega poziva – 
od vključno dne objave v Uradnem listu dne 7. 6. 2019 do 
zaključka javnega poziva, ki ga bo Eko sklad objavil v Uradnem 
listu ter na svoji spletni strani. 

 ALI JE MOŽNO ODDATI 
VLOGO, ČE NALOŽBA V 
TRENUTKU ODDAJE 
VLOGE ŠE NI IZVEDENA? K 
VLOGI BI PRILOŽILI 
PREDRAČUN IZVAJALCA IN 

Vlogo sicer lahko oddate tudi pred izvedbo vseh načrtovanih 
ukrepov, vendar je v tem primeru vloga popolna šele po 
predložitvi vse zahtevane dokumentacije, torej tudi vseh računov 
ter fotografij izvedene naložbe. Ker bo taka vloga ob obravnavi 
nepopolna, boste s strani Eko sklada pozvani na dopolnitev 
vloge oziroma odpravo nepopolnosti v določenem roku, 
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FOTOGRAFIJE 
OBSTOJEČEGA STANJA. 
KOLIKO ČASA IMAMO 
POTEM ZA IZVEDBO 
NALOŽBE?  

določenem s strani uradne osebe. Rok, ki je določen v pozivu k 
dopolnitvi vloge pa je mogoče podaljšati zgolj iz objektivnih 
razlogov, ki morajo biti vsaj verjetno izkazani s strani vlagatelja. 
V primeru, da vlagatelj vloge ne dopolni v roku določenem s 
pozivom k dopolnitvi vloge, bo taka vloga skladno z določbami 
ZUP zavržena. Vlagatelj pa lahko ob izpolnjevanju pogojev 
znova kandidira na javni poziv, če bo ta še aktualen. 

 ČE BOM Z ODDAJO VLOGE 
ČAKAL NA ZAKLJUČEK 
NALOŽBE, KAKO SEM 
LAHKO PREPRIČAN, DA 
BOM NALOŽBO IZVEDEL V 
ČASU TRAJANJA JAVNEGA 
POZIVA, SAJ ZAKLJUČEK 
JAVNEGA POZIVA 
TRENUTNO NI ZNAN? 

Eko sklad bo zaključek javnega poziva objavil v Uradnem listu 
RS ter na svoji spletni strani, zato vam svetujemo, da se pred 
izvedbo investicije na Eko skladu pozanimate o aktualnem 
odprtem javnem pozivu za vašo naložbo. Glede na večletne 
pretekle izkušnje, je tendenca Eko sklada, da bodo javni pozivi 
čim dlje časa odprti. Za orientacijo - pretekli javni poziv za 
okoljske naložbe občanov v stanovanjskih stavbah (54SUB-
OB19) je bil denimo odprt od oktobra 2017 do začetka junija 
2019, torej skoraj dve leti, tako da tudi v prihodnje pričakujemo 
podoben časovni okvir trajanja javnega poziva. Čas trajanja 
javnega poziva je sicer odvisen od količine razpisanih sredstev 
ter spreminjanja predpisov, ki bi lahko bistveno vplivali na pogoje 
javnega poziva. 

 NA EKO SKLAD SMO PO 
JAVNEM POZIVU 74SUB-
OB19 ŽE ODDALI VLOGO Z 
RAČUNOM IN OSTALIMI 
PRILOGAMI ZA EN UKREP. 
S STRANI EKO SKLADA ŠE 
NISMO PREJELI 
ODGOVORA. SEDAJ SMO 
IZVEDLI ŠE DVA DODATNA 
UKREPA. ALI LAHKO 
RAZŠIRIMO OBSTOJEČO 
VLOGO IN S TEM 
KANDIDIRAMO ZA VIŠJO 
SPODBUDO? 

Razširjanje obstoječe vloge z dodatnimi ukrepi je možno 
vse dokler s strani Eko sklada ni izdana odločba o dodelitvi 
nepovratne finančne spodbude ter pod pogojem, da je javni 
poziv še odprt. Obstoječo vlogo je potrebno dopolniti z 
obveznimi prilogami za nove ukrepe ter izpolniti relevantne strani 
obrazca Vloga. Ob pošiljanju dopolnitve na Eko sklad na 
vidnem mestu (na spremnem dopisu, kuverti, e-pošti, ipd.) 
obvezno označite, da gre za dopolnitev obstoječe vloge, ki je 
bila že vložena na Eko sklad ter, v primeru da ne poznate 
zaporedne številke, pod katero se vodi vloga, navedite osebne 
podatke vlagatelja (ime, priimek ter naslov). 

 NALOŽBO SMO IZVEDLI 
PRED OBJAVO JAVNEGA 
POZIVA (PRED 7. 6. 2019). 
RAČUN JE IZDAN PRED 7. 
6. 2019. ALI LAHKO 
VSEENO ODDAMO VLOGO 
NA JAVNI POZIV 74SUB-
OB19?  

Na javnem pozivu 74SUB-OB19 bo pravica do nepovratnih 
sredstev dodeljena le tistim vlagateljem, ki so izvedli naložbo v 
času trajanja javnega poziva 74SUB-OB19. Za naložbe 
izvedene pred 7. 6. 2019, so imeli vlagatelji možnost  
kandidiranja na javnem pozivu 54SUB-OB17, katerega zaključek 
je bil v Uradnem listu RS objavljen dne 7. 6. 2019. Vloga, ki ne 
izpolnjuje pogojev javnega poziva, bo zavrnjena. 

 RAČUN ZA IZVEDBO 
NALOŽBE JE IZDAN DNE 7. 
6. 2019, DATUM 
OPRAVLJENE STORITVE 
NA RAČUNU PA JE 6. 6. 
2019, KO JE BILA NAPRAVA 
ZMONTIRANA. ALI SEM 
UPRAVIČEN DO 
NEPOVRATNE FINANČNE 
SPODBUDE PO JAVNEM 
POZIVU 74SUB-OB19? 

Skladno z določili javnega poziva do spodbude niste upravičeni, 
ker glede na te podatke izhaja, da je bila naložba izvedena dne 
6. 6. 2019, kar je pred objavo javnega poziva (7. 6. 2019). Kot 
datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu namreč šteje 
datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega 
nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V kolikor 
datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum 
izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. 

LASTNIŠTVO STAVBE, SOGLASJA ZA IZVEDBO NALOŽBE 

 KAKO IZKAZUJEM 
LASTNIŠTVO STAVBE, 
KJER BO IZVEDENA 
NALOŽBA? 

Eko sklad lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma 
stanovanja v večstanovanjski stavbi po uradni dolžnosti preverja 
z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo. 

 ALI JE K VLOGI POTREBNO 
PRILOŽITI SOGLASJE 

Obrazec Soglasje lastnika/solastnika stavbe na tem javnem 
pozivu ni predviden, tako da soglasja lastnika/solastnika k vlogi 
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SOLASTNIKOV STAVBE? 
ALI OBSTAJA ZA TO 
PREDVIDEN OBRAZEC? 

ni potrebno prilagati. Vlagatelj pa s podpisom Izjave o 
sprejemanju pogojev, ki je sestavni del obrazca Vloga jamči, da 
je z izvedbo naložbe seznanil vse morebitne lastnike/solastnike 
oziroma etažne lastnike stavbe ter pridobil njihova soglasja. 

 LASTNIK STANOVANJSKE 
STAVBE, V KATERI ŽIVIM, 
JE MOJE PODJETJE, V 
STAVBI PA NI POSLOVNIH 
PROSTOROV. ALI LAHKO 
KANDIDIRAM NA JAVNEM 
POZIVU 74SUB-OB19? 

Ne. Javni poziv določa, da mora biti nepremičnina, stanovanjska 
stavba oz. stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer je izveden 
ukrep, v izključni lasti fizične osebe/oseb. Pravne osebe lahko 
kandidirajo na Javnem pozivu 76FS-PO19 Finančne spodbude 
za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije pod 
pogoji, ki jih določa ta javni poziv. 
 

 V VEČSTANOVANJSKI 
STAVBI BI VGRADIL 
TOPLOTNO ČRPALKO TER 
ZUNANJO ENOTO 
NAMESTIL NA 
BALKON/SKUPNI DEL 
STAVBE. ALI ZA TO 
POTREBUJEM SOGLASJA 
OSTALIH ETAŽNIH 
LASTNIKOV? 

V primeru izvedbe naložbe v stanovanjski oziroma 
večstanovanjski stavbi, ki vključuje izvedbo vzdrževalnih del, s 
katerimi se posega v zunanji videz oziroma v skupno 
lastnino solastnikov oziroma etažnih lastnikov predmetne 
stavbe, mora vlagatelj pred izvedbo takih posegov pridobiti pisno 
soglasje solastnikov oziroma etažnih lastnikov v deležu kot ga 
za tovrstne posege določajo relevantni predpisi. 
 
Soglasij na Eko sklad ni potrebno priložiti, saj vlagatelj s 
podpisom Izjave o sprejemanju pogojev, ki je sestavni del 
obrazca Vloga jamči, da je z izvedbo naložbe seznanil vse 
morebitne lastnike/solastnike oziroma etažne lastnike stavbe ter 
pridobil njihova soglasja. 
 
V primeru ugotovljenih neskladnosti oziroma če naložba ne bo 
izvedena skladno s pogoji javnega poziva lahko Eko sklad 
pravico do pridobljenih sredstev odvzame. 

DOKAZOVANJE LEGALNOSTI IN NAMEMBNOSTI STANOVANJSKE STAVBE 

 K VLOGI SEM PRILOŽIL 
KOPIJO GRADBENEGA 
DOVOLJENJA ZA 
STANOVANJSKO STAVBO. 
ALI MORAM VSEENO 
IZPOLNITI TUDI OBRAZEC 
IZJAVA O LEGALNOSTI IN 
NAMEMBNOSTI 
STANOVANJSKE STAVBE? 

Ne. V primeru, ko k vlogi priložite kopijo gradbenega dovoljenja 
oziroma druge upravne odločbe s katero se je dovolila 
gradnja/uporaba ali legalizacija stanovanjske stavbe, ni potrebno 
izpolnjevati obrazca Izjava o legalnosti in namembnosti 
stanovanjske stavbe. V točki 5 obrazca Vloga (Dokazovanje 
legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe) je potrebno v 
tem primeru obvezno označiti, da legalnost in namembnost 
stavbe izkazujete z gradbenim dovoljenjem (označite prvi 
kvadratek). 

 NALOŽBO SEM IZVEDEL V 
STANOVANJU V 
VEČSTANOVANJSKI 
STAVBI. ALI MORAM V TEM 
PRIMERU K VLOGI 
PRILOŽITI KOPIJO 
GRADBENEGA 
DOVOLJENJA OZIROMA 
IZJAVO O LEGALNOSTI IN 
NAMEMBNOSTI STAVBE? 

Ne. V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju 
večstanovanjske stavbe (3 ali več posameznih delov stavbe), k 
vlogi ni potrebno prilagati navedenih dokazil. V točki 5 obrazca 
Vloga (Dokazovanje legalnosti in namembnosti stanovanjske 
stavbe) je potrebno v tem primeru obvezno označiti, da bo 
naložba izvedena v stanovanju večstanovanjske stavbe 
(označite zadnji kvadratek). 

 Z GRADBENIM 
DOVOLJENJEM NE 
RAZPOLAGAMO, ZATO ME 
ZANIMA, ALI ZADOŠČA 
ZGOLJ IZPOLNJENA 
IZJAVA O LEGALNOSTI IN 
NAMEMBNOSTI 
STANOVANJSKE STAVBE 
ALI PA JE VSEENO 
POTREBNO PRIDOBITI 
USTREZEN DOKUMENT IN 
GA PRILOŽITI NAKNADNO? 

Izjava o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe je v 
postopku pridobivanja nepovratne finančne spodbude Eko 
sklada načeloma enakovredna gradbenemu dovoljenju, saj 
vlagatelj pod materialno in kazensko in odgovornostjo izjavlja, da 
je stavba, na kateri je bila izvedena naložba, legalna, zgrajena 
skladno s predpisi o graditvi objektov ter da je njena 
namembnost stanovanjska. V točki 5 obrazca Vloga 
(Dokazovanje legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe) je 
potrebno v tem primeru obvezno označiti, da legalnost in 
namembnost stavbe izkazujete z Izjavo o legalnosti in 
namembnosti stanovanjske stavbe (označite drugi kvadratek). 
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V primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med 
navedbami vlagatelja v Izjavi o legalnosti in namembnosti 
stanovanjske stavbe in podatki razvidnimi iz uradnih evidenc 
oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad vlagatelja pozval k 
predložitvi ustrezne upravne odločbe, s katero se je dovolila 
gradnja stavbe oziroma njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, 
ki bi izkazovala skladnost gradnje stavbe s predpisi. 
 
Skladno s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, mora 
vlagatelj razpolagati z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje 
legalnost in namembnost stavbe. V primeru ogleda ustreznosti 
izvedbe naložbe s strani Eko sklada, bo moral vlagatelj predložiti 
gradbeno dovoljenje oz. ustrezno upravno odločbo, s katero se 
je dovolila gradnja/legalizacija stavbe.  
 
V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do 
dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbud, oziroma v 
kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude, lahko Eko sklad 
pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa 
naznani pristojnim organom. 

 STAVBA JE BILA 
ZGRAJENA PRED LETOM 
1968, GRADBENO 
DOVOLJENJE PO NAŠEM 
VEDENJU ZANJO NI BILO 
IZDANO. ALI LAHKO 
VSEENO KANDIDIRAMO ZA 
NEPOVRATNO FINANČNO 
SPODBUDO? ALI V TEM 
PRIMERU ZADOŠČA 
PREDLOŽITEV IZJAVE O 
LEGALNOSTI IN 
NAMEMBNOSTI STAVBE 
ALI MORAMO PRIDOBITI 
ODLOČBO NA UPRAVNI 
ENOTI? 

V tem primeru lahko k vlogi predložite izpolnjeno Izjavo o 
legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe. V točki 5 
obrazca Vloga (Dokazovanje legalnosti in namembnosti 
stanovanjske stavbe) je potrebno v tem primeru obvezno 
označiti, da legalnost in namembnost stavbe izkazujete z Izjavo 
o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe (označite drugi 
kvadratek). 
 
Za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje kot jih opredeljuje zakon, lahko na Upravi enoti sprožite 
postopek za pridobitev Odločbe, da ima stavba pridobljeno 
gradbeno in uporabno dovoljenje po zakonu (po 118. členu 
Gradbenega zakona). Rok za izdajo odločbe s strani Upravne 
enote je dva meseca od oddaje popolne vloge. Tako pridobljena 
odločba in enakovreden status gradbenemu oziroma 
uporabnemu dovoljenju. 
 
Skladno s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, mora 
vlagatelj razpolagati z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje 
legalnost in namembnost stavbe. V primeru ogleda ustreznosti 
izvedbe naložbe s strani Eko sklada, bo moral vlagatelj predložiti 
gradbeno dovoljenje oz. ustrezno upravno odločbo, s katero se 
je dovolila gradnja/legalizacija stavbe.  
 
V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do 
dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbud, oziroma v 
kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude, lahko Eko sklad 
pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa 
naznani pristojnim organom. 

 STAVBA JE BILA 
ZGRAJENA PRED LETOM 
1968 IN NIMA 
GRADBENEGA 
DOVOLJENJA, NAKANDNO 
PA JE BILA ADAPTIRANA/ 
PRIZIDANA/ 
REKONSTRUIRANA NA 
PODLAGI GRADBENEGA 

Ne. V tem primeru zadostuje predložitev naknadno izdanega 
dovoljenja za adaptacijo / prizidavo / rekonstrukcijo te stavbe. 
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DOVOLJENJA/ ODLOČBE O 
PRIGLASTIVI DEL, IPD. ALI 
MORAM VSEENO NA 
UPRAVNI ENOTI PRIDOBITI 
ODLOČBO, DA IMA STAVBA 
GRADBENO IN UPORABNO 
DOVOLJENJE PO ZAKONU 
ZA OSNOVNO STAVBO, 
ZGRAJENO PRED LETOM 
1968? 

 STAVBA JE BILA 
ZGRAJENA LETA 1972 NA 
PODLAGI GRADBENEGA 
DOVOLJENJA TER 
KASNEJE ŠE DVAKRAT 
PRIZIDANA, ZA KAR STA 
BILI IZDANI DVE NOVI 
GRADBENI DOVOLJENJI. 
ALI MORAM NA EKO 
SKLAD PREDLOŽITI VSA 
TRI GRADBENA 
DOVOLJENJA? 

Ne. Načeloma zadošča, če predložite le najnovejše gradbeno 
dovoljenje za adaptacijo/ prizidavo stavbe. 

 ALI LOKACIJSKA 
INFORMACIJA ZADOŠČA 
ZA PRIDOBITEV 
SPODBUDE?  

Ne. Lokacijska informacija investitorju ne daje pravice graditi, 
zato ni enakovredna gradbenemu dovoljenju in je v postopku 
pridobitve nepovratne finančne spodbude ne moremo 
upoštevati. 

 STAVBA, KJER BO 
IZVEDEN UKREP JE 
SKLADNO Z  GRADBENIM 
DOVOLJENJEM ZIDANICA / 
VINSKA KLET. NA 
PROSTORSKEM PORTALU 
GEODETSKE UPRAVE RS 
JE KOT DEJANSKA RABA 
VPISANA STANOVANJSKA 
HIŠA, SAJ V NJEJ 
PREBIVAM IN IMAM 
PRIJAVLJENO STALNO 
BIVANJE. ALI SEM 
UPRAVIČEN DO 
NEPOVRATNE FINANČNE 
SPODBUDE?  

Ne. Če iz upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja ali 
uporaba stavbe izhaja, da je namembnost stavbe zidanica ali 
vinska klet, do spodbude po javnem pozivu 74SUB-OB19 niste 
upravičeni, saj je zidanica skladno s Tehnično smernico 
Ministrstva za okolje in prostor št. TSG-V-006:2018 klasificirana 
kot stavba za skladiščenje pridelkov – 12713, ki sodi med 
nestanovanjske kmetijske stavbe. Javni poziv namreč določa, 
da so spodbude namenjene stanovanjskim stavbam. 
Namembnost stavbe je tista namembnost, ki je stavbi 
določena z izdano upravno odločbo (gradbenim/uporabnim 
dovoljenjem, odločbo o legalizaciji stavbe ipd.) in ne dejanska 
raba stavbe, kot je razvidna iz registra nepremičnin. 
 

 DEL STAVBE, KJER BO 
IZVEDENA NALOŽBA JE 
NESTANOVANJSKI 
(POSLOVNI/GOSPODARSKI 
DEL), DEL PA 
STANOVANJSKI. ALI SEM 
UPRAVIČEN PRIDOBITI 
NEPOVRATNO FINANČNO 
SPODBUDO?  

V kolikor razpolagate z upravno odločbo, iz katere je razvidno, 
da je del stavbe stanovanjski, del pa nestanovanjski, ste 
upravičeni do nepovratne finančne spodbude za stanovanjski del 
stavbe. Iz Vloge oziroma prilog mora biti razvidno, ali se izvedba 
naložbe nanaša zgolj na stanovanjski del stavbe ali tudi 
nestanovanjski. V kolikor je vključen tudi stanovanjski del, je 
potrebno opredeliti kolikšen delež (v %) predstavlja 
nestanovanjski del stavbe,  

DEGRADIRANA OBMOČJA 

 ALI OBSTAJAJO OMEJITVE 
ZA DODELITEV 
NEPOVRATNE FINANČNE 
SPODBUDE ZA VGRADNJO 
KURILNE NAPRAVE NA 
LESNO BIOMASO IN 
TOPLOTNO ČRPALKO V 
NEKATERIH OBČINAH IN 

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne 
naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe 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.  
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ČE JA, KATERE OBČINE SO 
TO?  

 
Občine, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega 
zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti 
in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (degradirana 
območja) so: Mestna občina Celje, Občina Hrastnik, Mestna 
občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina 
Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, Mestna občina 
Murska Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje 
in Občina Zagorje ob Savi.  
 
Vsaka izmed teh občin je Eko skladu posredovala podatke o 
območjih, kjer je določila prednostni način ogrevanja (zemeljski 
plin ali daljinsko ogrevanje) in sicer na parcelno številko 
natančno. Če se vaša stavba nahaja na območju, kjer je občina 
določila drug prednostni način ogrevanja, spodbuda za vgradnjo 
kurilne naprave za lesno biomaso oziroma toplotne črpalke ne 
more biti dodeljena.  
 
V ostalih občinah v Sloveniji ni tovrstnih omejitev za 
pridobitev nepovratne finančne spodbude za vgradnjo 
kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke. 

 KAKO LAHKO IZVEM, ALI 
SE OMEJITEV NANAŠA NA 
OBČINO IN LOKACIJO, 
KJER SE NAHAJA MOJA 
HIŠA? 

Za podatke o prednostnem načinu ogrevanja za vašo parcelo se 
lahko obrnete na vašo občino ali na Eko sklad osebno ali po 
telefonu v času uradnih ur za stranke oziroma pisno po pošti ali 
e-pošti. Navesti morate podatke o stanovanjski stavbi: Naslov, 
parcelno številko, katastrsko občino ter občino.  

 ALI LAHKO PRIDOBIM 
SPODBUDO ZA VGRADNJO 
PLINSKEGA 
KONDENZACIJSKEGA 
KOTLA V OBČINI BLED? 

Ne. Do spodbude za ukrep vgradnje plinskega 
kondenzacijskega kotla v starejši stanovanjski stavbi so 
upravičeni samo vlagatelji iz občin, ki imajo sprejete Odloke 
o načrtu za kakovost zraka (degradirana območja), in sicer 
zgolj v primeru, da je kot prednostni način ogrevanja na tej 
parceli določena uporaba zemeljskega plina ob hkratni 
priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Poleg 
tega javni poziv določa, da je spodbuda lahko dodeljena le za 
starejšo stanovanjsko stavbo (z gradbenim dovoljenjem za 
gradnjo/spremembo namembnosti pred 1. 7. 2010, oziroma 
stanovanjsko stavbo zgrajeno pred 1. 7. 2010, a legalizirano 
pred izdajo odločbe Eko sklada). 
 
Te občine so: Mestna občina Celje, Občina Hrastnik, Mestna 
občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, 
Občina Miklavž na Dravskem polju, Mestna občina Murska 
Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje in Občina 
Zagorje ob Savi. 
 
Vlagatelji iz ostalih občin do spodbude za ta ukrep niso 
upravičeni. 

 


