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  VLOGA 58SUB-MORS17 
 

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v 

lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije 
 

 

1 PODATKI O VLAGATELJU 

Polno ime:  

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Matična številka: 
 

Davčna številka:  

Telefonska številka:  Naslov elektronske pošte:  
 

2 PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude (zakoniti zastopnik) 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:  Številka mobilnega telefona:  

Naslov elektronske pošte:  
 

Kontaktna oseba 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:  Številka mobilnega telefona:  

Naslov elektronske pošte:  
 

3 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

Številka bančnega računa vlagatelja, če bodo računi poravnani s strani vlagatelja:  

SI56  

 

Če računi ne bodo poravnani s strani vlagatelja, vpišite podatke izvajalca/-ev ukrepov za nakazilo nepovratne finančne 

spodbude v Prilogi 1. 
  

4 PODATKI O NALOŽBI V ENERGETSKO PRENOVO STAVBE 

 

Število stavb, ki bodo energetsko prenovljene:   
 

Stavba (št.) Naziv stavbe Lokacija - kraj ID številka stavbe 

1    

    

    

    

    

    

    

    

Za vsako stavbo v nadaljevanju v celoti izpolnite Prilogo št. 1 Vloge 58SUB-MORS17. 
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5 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 bodo naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izvedli le za to usposobljeni izvajalci z registrirano 

dejavnostjo;  

- da strojnih naprav, opreme, gradbenih proizvodov in stavbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vlagatelj ne bo 

odtujil oziroma odstranil najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude; 

- da za naložbo, za katero kandidira, vlagatelj ni prejel spodbude 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 ime in naslov vlagatelja ter vrsta in velikost financiranega projekta po prejemu sredstev objavljena 

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). 

 

 

6 OBVEZNE PRILOGE 

- kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja, če je potrebno; 

- kopija soglasja nosilcev urejanja prostora (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne dediščine ipd.), 

če so potrebna; 

- energetski pregled; 

- investicijska dokumentacija; 

- načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov; 

- načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov; 

- v primeru javno-naročniškega razmerja ponudbe izbranih izvajalcev posameznih ukrepov za izvedbo naložbe v energetsko 

prenovo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov, naprav in opreme; 

- v primeru razmerja javno-zasebnega partnerstva končna ponudba izbranega zasebnega partnerja s popisom del, materialov, 

gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, ki jih bo le-ta izvedel oziroma vgradil za uresničitev predmeta pogodbe; 

- v primeru javno-naročniškega razmerja projektna dokumentacija za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojnih 

inštalacij; 

- elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za obstoječe in prenovljeno stanje (tiskani izpis in 

datoteki v elektronski obliki); 

- izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe 

(ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava); 

- dokazila za posamezne ukrepe, ki so predmet naložbe v energetsko prenovo stavbe: 

- dokazila o toplotnih lastnostih zunanjega stavbnega pohištva (vertikalna okna, strešna okna, vhodna vrata); 

- dokazila o toplotni prevodnosti toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe; 

- dokazila o tehničnih lastnostih naprav in opreme, ki vplivajo na energijsko učinkovitost stavbe; 

- dokazila o že izvedenih ukrepih, ki so del naložbe v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, in so bili izvedeni 

pred oddajo vloge; 

- fotografije: 

- obstoječe stavbe z vseh strani (posnete pred izvedbo naložbe); 

- posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega 

- stavbnega pohištva (vertikalna okna, strešna okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema, razsvetljave ipd. (posnete pred 

izvedbo naložbe); 

- že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim 

trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu), če se bo upoštevala že vgrajena (obstoječa) toplotna 

izolacija, ki ne bo odstranjena. 

 

 

 
Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov: 

 

 

 

Kraj in datum Ime in priimek 

(zakoniti zastopnik) 

 

(žig) Podpis 
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Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
 

Priloga št. 1 Vloge 58SUB-MORS17 
 

PODATKI O NALOŽBI V ENERGETSKO PRENOVO STAVBE 

 

Stavba št.:  od   List št.:  od  
 

Osnovni podatki o stavbi, ki je predmet naložbe 

Naziv stavbe:  

Lokacija stavbe:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  Številka stavbe:  
 

Podatki o rabi energije pred energetsko prenovo stavbe 

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine stavbe:  kWh/m2a 

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane prostornine stavbe:  kWh/m3a 

Kondicionirana površina stavbe:   m2 Kondicionirana prostornina stavbe:  m3 

Letna dovedena energija za delovanje stavbe:  kWh/a 

Letna raba primarne energije:  kWh/a Vir energije za ogrevanje stavbe:  
 

Podatki o rabi energije po energetski prenovi stavbe 

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine stavbe:  kWh/m2a 

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane prostornine stavbe:  kWh/m3a 

Kondicionirana površina stavbe:   m2 Kondicionirana prostornina stavbe:  m3 

Letna dovedena energija za delovanje stavbe:  kWh/a 

Delež pokrivanja letne dovedene energije za delovanje stavbe z obnovljivimi viri energije:  % 

Letna raba primarne energije:  kWh/a Vir energije za ogrevanje stavbe:  
 

Ukrepi v naložbo energetske prenove stavbe 

 

Navedite vse ukrepe v naložbo energetske prenove stavbe, ki jih boste izvedli za izpolnjevanje določil javnega poziva 58SUB-

MORS17. Naložba v energetsko prenovo stavbe vključuje ukrepe na zunanjem ovoju stavbe, ogrevanju in hlajenju, sistemu 

prezračevanja, pripravi tople sanitarne vode in razsvetljavi. Upravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih 

stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017). Upravičeni strošek naložbe v energetsko 

prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni 

stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.  
 

1 Vrsta ukrepa: 

 

 

Opis ukrepa: 

 

 

 

 

 

Upravičeni stroški ukrepa:  EUR Predviden rok izvedbe ukrepa:  
 

Podatki izvajalca ukrepa, če račun/ni ne bodo poravnani s strani vlagatelja  

Ime podjetja:  

Poslovni naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna št. in pošta:       

Davčna številka: 
 

Transakcijski račun:  SI56 
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Priloga št. 1 Vloge 58SUB-MORS17 – nadaljevanje (po potrebi izpolnite več strani) 
 

Stavba št.:  od   List št.:  od  
 

 Vrsta ukrepa: 

 

 

Opis ukrepa: 

 

 

 

 

 

Upravičeni stroški ukrepa:  EUR Predviden rok izvedbe ukrepa:  
 

Podatki izvajalca ukrepa, če račun/ni ne bodo poravnani s strani vlagatelja  

Ime podjetja:  

Poslovni naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna št. in pošta:       

Davčna številka: 
 

Transakcijski račun:  SI56 
 

 

 

 

 Vrsta ukrepa: 

 

 

Opis ukrepa: 

 

 

 

 

 

Upravičeni stroški ukrepa:  EUR Predviden rok izvedbe ukrepa:  
 

Podatki izvajalca ukrepa, če račun/ni ne bodo poravnani s strani vlagatelja  

Ime podjetja:  

Poslovni naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna št. in pošta:       

Davčna številka: 
 

Transakcijski račun:  SI56 
 

 

 

 

 Vrsta ukrepa: 

 

 

Opis ukrepa: 

 

 

 

 

 

Upravičeni stroški ukrepa:  EUR Predviden rok izvedbe ukrepa:  
 

Podatki izvajalca ukrepa, če račun/ni ne bodo poravnani s strani vlagatelja  

Ime podjetja:  

Poslovni naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna št. in pošta:       

Davčna številka: 
 

Transakcijski račun:  SI56 
 



 

Vloga 58SUB-MORS17                       Stran 5 

 
 


