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Poročilo o terenskih ogledih energetskih svetovalcev mreže ENSVET naključno izbranih 

izvedenih naložb javnih pozivov Eko sklada 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) je skladno s poslovnim in 
finančnim načrtom za leto 2018 in zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU na terenu 
preverjal do 2 % oziroma 225 naključno izbranih izvedenih naložb, na podlagi javnih pozivov za ukrepe 
v učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov energije v stavbah, za katere je bila nepovratna finančna 
spodbuda občanom (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) izplačana v letu 2018. Preverjanje so izvedli 
energetski svetovalci, vključeni v mrežo ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada.  

Z ogledom navedenih naložb je bilo potrebno preveriti skladnost izvedbe naložbe z določili javnih 
pozivov Eko sklada in sicer se je: 

- preverjala skladnost stanja glede na fotografije, ki so bile poslane na Eko sklad za izplačilo 
spodbude; 

- preverjala skladnost naprav in opreme, ki so predmet spodbude, z računom, poslanim za 
izplačilo spodbude; 

- fotografiralo napisne etikete naprav (toplotna črpalka, kurilna naprava, vodni toplotni zbiralnik), 
če je bilo to mogoče (dostopno, vidno,…); 

- ocenila površina, kar pomeni, da se je ugotavljalo, da ni prevelikih odstopanj od navedenih 
podatkov v priloženem računu. 

Glede na rezultate preverjanj se je ugotavljalo, ali je naložba izvedena ustrezno in skladno s predloženo 
dokumentacijo za izplačilo spodbude ter skladno z določili javnih pozivov Eko sklada. 
 
Opis postopka določitve naključno izbranih naložb. 

1. Določitev robnih pogojev izbire: 
a. določi se javne pozive, iz katerih se izbira naložbe; 
b. določi se obdobje izplačil nepovratnih sredstev, za določitev skupine naložb, v katerih se 

vrši naključni izbor; v tem primeru izplačila v letu 2017; 
c. določi se posamezne ukrepe, za katere se bo izvajal naključni izbor; 
d. določi se delež naključno izbranih naložb (2 %). 

2. Kreiranje tabele naložb, ki so upoštevane v izboru glede na določene robne pogoje. 
3. Sproži se postopek določanja naključnega izbora: 

a. za vsak izbrani ukrep se v začasno tabelo prepiše vse ID naložb, ki bodo v izboru; 
b. glede na število naložb izbranega ukrepa in prej določenega deleža se določi število 

izbranih naložb N;  
c. vsaki ožje izbrani naložbi se pripiše naključno določen faktor naključnosti;  
d. začasno tabelo izbranih naložb se sortira po padajočem faktorju naključnosti; 
e. podatki o prvih N naložbah se prepišejo v tabelo naključno izbranih naložb; 
f. postopek se ponavlja za vsak izbran ukrep. 

4. Sledi izpis seznama naključno izbranih naložb po posameznih izbranih ukrepih. 
 

 

 



2 

 

Izvedenih je bilo skupno 218 ogledov naložb, za katere so bila nepovratna sredstva izplačana v letu 
2018 na petih javnih pozivih Eko sklada.  

Naziv javnega poziva Naziv ukrepa Število načrtovanih 
ogledov naložb 

Izvedba 
naložbe 
skladna s 
pogoji javnega 
poziva 

Izvedba 
naložbe ni 
skladna s 
pogoji 
javnega 
poziva 

Število naložb, kjer 
ogled ni bil izveden  

49SUB-SOOB17 
Nepovratne finančne 
spodbude občanom za 
naprave za samooskrbo z 
električno energijo (Ur. l. 
RS št. 18/17) 

Vgradnja sončne 
elektrarne za 
samooskrbo 

23 22 0 1 (višja sila, 
nedostopnost, že 
izveden ogled med 
postopkom) 

29SUB-OB15 Nepovratne 
finančne spodbude 
občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje 
energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (Ur. l. 
RS št. 28/15 in 98/15) 

Toplotna črpalka  
Prezračevanje  
 

1 1 0 0 

37SUB-OB16 Nepovratne 
finančne spodbude 
občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje 
energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (Ur. l. 
RS št.  18/16, 26/16, 
29/17, 56/17) 

Sprejemniki sončne 
energije 
Kotel na lesno biomaso 
Toplotna črpalka 
Menjava oken 
Toplotna izolacija 
Fasade 
Toplotna izolacija strehe 
Prezračevanje 

86 81 0 5 (višja sila, 
nedostopnost, že 
izveden ogled med 
postopkom) 

54SUB-OB17 Nepovratne 
finančne spodbude 
občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje 
energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (Ur. l. 
RS št.  56/17, 39/18 in 
57/18) 

Sprejemniki sončne 
energije 
Kotel na lesno biomaso 
Toplotna črpalka 
Menjava oken 
Toplotna izolacija 
Fasade 
Toplotna izolacija strehe 
Prezračevanje 
 

105 104 0 
 

1  (višja sila, 
nedostopnost, že 
izveden ogled med 
postopkom) 

41SUB-OBPO16 
Nepovratne finančne 
spodbude za nove 
skupne naložbe večje 
energijske učinkovitosti 
starejših večstanovanjskih 
stavb (Ur. l. RS št. 54/16) 

Toplotna izolacija 
Fasade 
Toplotna izolacija strehe  
Centralna regulacija 
ogrevanja 

10 10 0 0 

Skupaj  225 218  (97 %) 0 (0%) 7 (3%) 

 

Ugotovitve ogledov 

V 97 % so rezultati ogleda in preverjanja sofinanciranih izvedenih potrdili skladnost izvedene naložbe s 
pogoji javnega poziva. Pri 3 % ogledov je bil ogled odpovedan zaradi višja sila, nedostopnost, že 
izveden ogled med postopkom.  


