
DOLOČILA IN ZAHTEVE ZA MATERIALE, ELEMENTE, GRADEBENE IN INSTAALCIJSKE 
SKLOPE TER VGRAJENE NAPRAVE, KI SO PREDMET SUBVENCIJE EKOSKLADA

V tem dokumentu so opisana  določila in zahteve vezane na sklope del v popisih za izvedbo toplotno izolacijskega ovoja in strojnih 
naprav za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in za prezračevanje.

1. Predmet subvencije
Predmet subvencije so upravičeni stroški skladno z javnim pozivom Ekosklada 56SUB-LSRS17 (nepovratne finančne 
spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena)na katerega se je  
investitor uspešno prijavil. Pogoji so natančno opredeljeni v samem razpisu na spletnem naslovu:
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=130

2. Projektna dokumentacija
Projektna rešitev in PZI projektna dokumentacija je izdelana tako, da nameravana gradnja izpolnjuje zahteve iz javnega
poziva za pridobitev sredstev.

Projektant je izdelal tudi dele tehnične dokumentacije, ki so zahtevani v javnem pozivu; 
 PHPP izračun, 
 izračune volumskih deležev izolacij, 
 izračune povprečnih U faktorjev za okna in vrata,
 izračune vezane na deleže OVE
 izračune prezračevalnih izgub
 dokazila o lastnostih za materiale in stavbne elemente, ki so predvideni v PZI projektu
 dokazila in izračune o delovanju za strojne naprave, ki so predvidene v PZI projektu

3. Področja, ki so predmet upravičenih stroškov
Pogoj za uspešno izplačilo subvencije je doseganje ustreznih -  projektnih lastnosti stavbe v smislu učinkovite rabe 
energije. V ta namen mora izvajalec natančno spoštovati s projektom predvidene lastnosti in izvajati gradnjo, da bo ta 
cilj dosežen na naslednjih sklopih;

 vgradnja toplotno izolativnih materialov in komponent;
◦ zidarska dela
◦ krovska dela
◦ fasaderska dela
◦ zunanje stavbno pohištvo  

 strojne instalacije;
◦ ogrevanje
◦ prezračevanje in rekuperacija
◦ hlajenje

 tehnološke instalacije;
◦ prezračevalna naprava v kuhinji

Vsi ukrepi so vezani na vrtec, šolski objekt ni predmet subvencije.

4. Obveznosti za izvajalca gradnje, ki izhajajo iz subvencije
Izvajalec mora:

 Gradnjo izvajati tako, da v celoti sledii zahtevam iz javnega poziva, tako v smislu kvalitativnih zahtev za 
projektne rešitve in samo novogradnjo kot celoto (toplotna zaščita neprosojnega ovoja, karakteristike 
stavbnega pohištva, zrakotesnost obodnih konstrukcij, računska energijska bilanca, delež obnovljivih virov 
energije, delež uporabljenih izolacij, ipd.) 

 Vsi vgrajeni materiali in naprave morajo izpolnjevati zahteve, kot so navedene v;
◦ PHPP izračunu
◦ PZI projektni dokumentaciji
V primeru neskladnosti velja kriterij v PHPP izračunu oziroma strožji kriterij

 Izvajalec mora gradnjo izvajati na način, da bo zagotovljena zrakotesnost stavbe, kot je predpisana v javnem 
pozivu in predani dokumentaciji. Posebno pozornost mora biti posvečena detajlom pri vgradnji izolacij, 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=130


zatesnitvenih folij, pravilni vgradnji  stavbnega pohištva in prebojev. Zagotovljena bo sprotno kontrolno 
preverjanje zrakotesnosti (s strani zunanjega konzultanta), pri čemer mora izvajalec priporočene ukrepe 
dosledno upoštevati

 Izvajalec je dolžan gradnjo opraviti tako, da niso prisotni toplotni mostovi, oziroma da posamezni toplotni 
mostovi ne presegajo vrednosti, kot so podane v PZI dokumentaciji in PHPP izračunu.

 zagotovljena bo kontrola zahtev s strani zunanjega konzultanta, navodila in napotke mora izvajalec dosledno 
upoštevati

 voditi dokumentacijo o gradnji na način, da bo razvidno izpolnjevanje teh zahtev (dokazila za materiale in 
komponente, fotodokumentiranje, itd.) in da se pri gradnji ne odstopa od zahtev iz PZI

 v primeru menjave materialov, stavbnih elementov, instalcijskih sklopov in naprav mora izvajalec priskrbeti 
vsa dokazila, s katerimi izkazuje ustrezne lastnosti, ki morajo biti najmanj enake kot so projektne lastnosti in 
na svoje stroške sprotno preveriti novelirati izračune v teku gradnje 

 ob koncu gradnje mora izvajalec pripraviti kompletno ločeno dokumentacijo za ekosklad s katero dokazuje 
ustreznost izvedbe. Dokumentacija obsega vse podatke o vgrajenih izolacijskih materialih, stavbnem 
pohištvu, meritve zrakotesnosti,  izračune gradbene fizike za izvedeno stanje, izkaz energijskih lastnosti za 
izvedeno stanje, računska energetska izkaznica ter vse druge elemente in mritve s katero dokazuje ustreznost
izvedbe. Dokumentacija se izdela v obliki, kot jo predpiše ekosklad.

 Izvajalec je dolžan izvesti snemanje s termo kamero in podati poročilo.

4. Stroški za predvidene ukrepe
Vsi stroški za ukrepe navedene v točki 3 in 4 morajo biti zajeti v enotnih cenah in upoštevani ob ponudbi. 


