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Predmet in namen javnega poziva 30SUB-OB15 so nepovratne finančne spodbude za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (t.j. 
stavb s tremi ali več stanovanji) na območju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov: 
 

A – toplotna izolacija fasade 
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 
 

A – toplotna izolacija fasade 
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z 
najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša 
lambda ƛ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je 
izkazano razmerje ƛ  / d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru 
fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer 
ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (ƛ). 
 
V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko 
izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije 
se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije ƛ = 0,045 W/mK in debelino 
obstoječe toplotne izolacije (d obstoječe), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega 
stanja. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se 
zagotovi zahtevano razmerje ƛ /d ≤ 0,250 W/m2K: 

 

Primer, ko imamo na objektu že 5cm obstoječe EPS izolacije in želimo doizolirati z  
JUBIZOL EPS F –WO (ƛ = 0,039): 

 
 

1,11m²K/W + 3,07 m²K/W = 4,18 m²K/W ≥ 4,0 m²K/W 

  

Fotografija debeline obstoječe toplotne izolacije   
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B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe 
ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna 
prevodnost toplotne izolacije znaša ƛ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije (d) strehe je lahko 
tudi manjša, če je izkazano razmerje ƛ /d ≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje ƛ /d ≤ 0,150 W/m2K 
mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede 
na vrednost toplotne prevodnosti (ƛ). Pri 
navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva. 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV 
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena 
EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni 
daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. 
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 8.000.000 EUR. 
 
A - toplotna izolacija fasade 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi. 
Priznani stroški vključujejo: 
- nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema; 
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«); 
- postavitev gradbenega odra; 
- odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 
hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic; 
- obdelavo špalet; 
- nakup in vgradnjo okenskih polic. 
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
10 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske 
stavbe. 
Priznani stroški vključujejo: 
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno s parno zaporo; 
- nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, 
vzdolžno letvanje; 
- zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri 
izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne 
obloge; 
- pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in 
izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge. 
 
UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU 
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in: 
- lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, 
ki je predmet javnega poziva; 
- etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega 
poziva; 
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva; 
- družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, 
pastor, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvih dveh alinejah te točke, z njegovim pisnim 
soglasjem; 
- najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega 
poziva, s pisnim soglasjem lastnika. 
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Pred izbiro fasadnega sistema je potrebno o objektu pridobiti čim več informacij. 
Najbolj pomembne informacije so dimenzije (gabariti) objekta, obstoječa konstrukcija in obstoječi 
fasadni sistem, če ima objekt že izolacijo. 

 
Gabariti objekta 

Informacije o gabaritih objekta se pridobi na podlagi načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja ali 
kakšnih drugih načrtov iz katerih so razvidne posamezne dimenzije. V primeru, da se ne razpolaga 
z kakršnimi koli načrti se lahko naredi posnetek obstoječega stanja z izmerami. 
Informacije o obstoječi konstrukciji se prav tako lahko pridobi iz načrtov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ali projekta za izvedbo oziroma se lahko naredi sondiranje podlage. 
Če je na objektu že izolacija se vanjo vreže luknjo iz katere je razvidna debelina in material 
obstoječe izolacije kot je prikazano na sliki v rubriki 1. 
 
Pridobitev informacije o višini objekta je zelo pomembna. Če ima stavba višino poda zadnje etaže, v 
kateri se lahko zadržujejo uporabniki, več kot 22m nad nivojem terena spada med visoke stavbe 
(tehnična smernica TSG-1-001-2010). V primeru, ko gre za visoko stavbo je potrebno uporabiti 
izolacijski material s klasifikacijo A1 ali A2-s1,d0 kot je razvidno iz spodnje tabele  
(smernica SZPV 412). Kar pomeni, da je v primeru visoke stavbe treba uporabiti material kot so 
plošče iz mineralne volne. 
 
VIŠINA STAVBE 
Z izrazom višina stavbe je mišljena višina fasade nad terenom. Primeri določanja višine stavb z 
razgibanimi gabariti in različnimi višinami fasad so prikazani na risbi 1. Višina stavbe po tej smernici 
ni enaka višini za visoke stavbe, kot jo opredeljuje TSG-1-001. Za poenostavljen izračun bi lahko 
upoštevali, da stavbe s tremi nadzemnimi etažami spadajo med stavbe do višine 10 m, stavbe s 
štirimi ali več nadzemnimi etažami pa med stavbe z višino nad 10 m. 

2. PRIDOBITEV INFORMACIJ O OBJEKTU 
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     Risba 1: Določanje višine stavbe 

 
 
Pridobitev informacije o obstoječi konstrukciji oziroma podlagi je pomembna, ker je od tega odvisna 
izbira sider za izolacijo in izbira lepila za izolacijske plošče. 
Debelina obstoječe izolacije vpliva na izbiro vrste in debeline novi izolacijskih plošč. 
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Spodaj so prikazane vrste izolacijskih plošč in potrebna debelina za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude Eko sklada 2015:  
 
A – toplotna izolacija fasade 
 
JUBIZOL EPS F – W0 (ƛ = 0,039)    16cm  
JUBIZOL EPS 037 – W0 (ƛ = 0,037)    15cm  
JUBIZOL EPS 035 – W0 (ƛ = 0,035)    14cm  
 
JUBIZOL EPS F-G0 (ƛ = 0,032)    13cm 
JUBIZOL SUNSTOP (ƛ = 0,032)    13cm 
 
JUBIZOL MW (ƛ = 0,035)     14cm 
JUBIZOL XPS (ƛ = 0,037)     15cm 
 
JUBIZOL EPS F STRONG – S0 PREMIUM (ƛ = 0,037) 15cm 
JUBIZOL EPS F STRONG – S0 GRAPHITE (ƛ = 0,032) 13cm 
 
V primeru, ko imamo že obstoječo izolacijo si lahko pomagamo s spodnjo tabelo, kjer je razvidno 
katero debelino nove izolacijske plošče potrebujemo v odvisnosti od debeline obstoječe izolacije. 
 

 

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

 
EUROTHERM EPS 100 (ƛ = 0,036)    24cm  
EUROTHERM EPS 150 (ƛ = 0,036)    24cm  
EUROTHERM EPS 200 (ƛ = 0,033)    22cm  

 

 

 

 

 

3. IZBIRA FASADNEGA SISTEMA PRILAGOJENA EKO SKLADU 
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Za izvedbo kvalitetne ponudbe za investicijo so potrebni čim bolj podrobni popisi del, kjer so vse 
postavke jasno definirane. Kvalitetno pripravljen popis del ne pušča možnosti manipulacij pri 
posameznih postavkah in istočasno daje obligacijo izvajalcu del, da izvede vsa dela, ki so definirana 
v popisu del. Za kvalitetno izvedbo popisa del pa mora imeti popisovalec čim bolj definirane detajle 
obdelave, ki so del investicije stanovalcev. 
V JUB-u strankam nudimo podporo z izvedbo tehnološke smernice, za izvedbo energetske sanacije 
objekta in pripravo posameznih postavk popisa del, ki se navezujejo na vgradnjo fasadnih sistemov 
oziroma uporabo JUB-ovih materialov. 
 

  
Primer obdelave detajla v tehnološki smernici in postavke v popisu del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IZDELAVA TEHNOLOŠKE SMERNICE IN POPISA DEL 
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Kvalitetno pripravljen popis del je osnova za konkretno ponudbo izvajalcev za izvedbo investicije. 
Na podlagi prispelih ponudb različnih izvajalcev se lastniki objekta odločijo s katerim izvajalcem  
bodo sodelovali in za kakšno ceno. Cena investicije je ključen podatek za končno odločitev in 
zbiranje podpisov za soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe. 
 

 

Vloga mora biti pravočasno oddana, kar pomeni da je oddana v času trajanja javnega poziva. 
Vlogo lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi 
pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb. 
Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. 
Vloga mora vsebovati: 

- seznam solastnikov stavbe 
- soglasje lastnikov za izvedbo posameznega ukrepa 
- soglasje lastnikov , da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni 

račun rezervnega sklada 
- pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku in pooblastilo za 

podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude 
- veljavni predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki vključuje popis del, 

vrsto, debelino in površino toplotne izolacije, za fasado pa tudi naziv fasadnega sistema 
- fotografija stavbe iz katere je razvidna hišna številka stavbe 
- kulturnovarstvene pogoje in soglasje, če objekt leži v območju varovanja kulturne 

dediščine 
- lastnik stanovanja, ki uveljavlja ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibek občan, 

predloži originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo; 
- soglasje lastnika ali solastnika posameznega dela stavbe, če upravičena oseba ni lastnik 

ali etažni lastnik tega dela stavbe 
- dodatne obvezne priloge glede na izbran ukrep: 

A - toplotna izolacija fasade 

 fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe 

 izjava o lastnostih toplotne izolacije 

 fotografija že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije fasade, iz katere bo razvidna 
debelina obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom 

 izjava o lastnostih za vgrajeni sistem in evropska tehnična ocena (ETA) 
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

 fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pred izvedbo naložbe, iz 
katerih bo razvidna površina, kamor bo položena toplotna izolacija 

 izjava o lastnostih toplotne izolacije v kolikor bo debelina na novo vgrajene 
toplotne izolacije manjša od 30cm. 

 
 
 

 

5. PRIDOBIVANJE PODPISOV STANOVALCEV IN PONUDB ZA IZVEDBO INVESTICIJE 

6. VLOGA ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 



 

 

 

  9 

 

 

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen 
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06-ZUS-1, 126/07,65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa 
drugače. 
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičeni osebi na podlagi sklenjene pogodbe o 
izplačilu nepovratne finančne spodbude skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila 
dodeljena pravica do spodbude. 
Rok za zaključek naložbe je 12 (dvanajst) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do 
nepovratne finančne spodbude. 

 

 

Izvedbo ukrepa, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, lahko opravi le za to usposobljen 
izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo. 
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude do treh let po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, 
skladnost dokumentacije in izvedbo naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi. 
 

 

Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za 
datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih 
dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače. 
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) 
mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko 
podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za 
izplačilo niso izpolnjeni. 
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati: 

- pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude podpisano s strani upravičene osebe 

- izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu 

- račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del in gradbenih proizvodov za celotno 
naložbo 

- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje, če je predmetni račun izvajalca 
naložbe že v celoti poravnan 

- fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da bo vidna debelina vgrajenega 
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem izolacijskem materialu) 

- fotografije izvedene naložbe 

 

7. ODLOČBA O DODELITVI PRAVICE DO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

8. IZVEDBA IN NADZOR 

9. PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE O ZAKLJUČKU NALOŽBE 
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Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh 
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun za 
izvedeno naložbo v celoti že poravnan, se nepovratna finančna spodbuda izplača na bančni račun 
rezervnega sklada večstanovanjske stavbe oziroma na račun upravičene osebe v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
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Dol pri Ljubljani, Maj  2015 

Pripravil :  

Aleksandar Bulatović 

GSM 040 885464 ; 

aleksandar.bulatovic@jub.si 

 

10. IZPLAČILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 
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