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SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA 

IZVEDBO UKREPA UČINKOVITE RABE ENERGIJE URE-SUB-2018-2 
 

1 UVODNA DOLOČILA 

Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe 
energije (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo vsebino in zahteve za pridobitev nepovratnih 
finančnih spodbud (v nadaljevanju: spodbude) za nove naložbe na geografskem območju 
Republike Slovenije, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih za naslednje ukrepe:  

- vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah, 

- energetsko učinkovita zunanja razsvetljava, 

- vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev, 

- vgradnja frekvenčnih pretvornikov, 

- povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka, 

- vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, 

- namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 
odjemalcih, 

- vgradnja naprednih merilnih sistemov, 

- uvedba sistema upravljanja z energijo, 

- optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu. 
 
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v 
nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun/ponudbo za dobavo in izvedbo zgoraj navedenih 
ukrepov, ki se že izvajajo ali bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev spodbude.  
 
Sredstva za nepovratne finančne spodbude so izključno lastna sredstva Energetike Ljubljana, zato 
dodeljevanje teh sredstev ne predstavlja državne pomoči upravičencem.  
 
Za razmerja med kupcem in dobaviteljem se uporabljajo določila pogodbe o dodelitvi nepovratne 
finančne spodbude ter določila teh pogojev.  
 
Energetika Ljubljana bo vsem vlagateljem, ki bodo oddali popolno vlogo in izpolnjevali zahteve 
določene v teh pogojih, dodelila spodbude. 

2 UPRAVIČENCI ZA SPODBUDO 

Za spodbudo lahko zaprosijo naslednji upravičenci: 
- pravne osebe javnega prava (npr. javni sklad, javna agencija, zavod, ustanova, društvo, 

registrirana cerkev, ali druga verska skupnost ipd.); 
- lokalne skupnosti; 
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki. 

 
Za spodbude ne morejo zaprositi fizične osebe. 

 
Za spodbudo ne morejo zaprositi tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo istega ukrepa koristile: 
- ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana (popusti pri vgradnji kotlov na 

zemeljski plin in toplotnih postaj t.i. paketi) ali 
- sredstva Eko sklada, j.s. ali  
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- sredstva kateregakoli drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije 
(Uradni list RS, št. 96/2014; v nadaljevanju: uredba) (t. j. dobavitelja električne energije, toplote, 
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem). 

 
V primeru izvedbe ukrepa preko energetskega pogodbeništva lahko vlogo spodbudo vloži tudi 
pogodbenik, ki je investitor ukrepa, če je med pogodbenima strankama sklenjena dolgoročna 
pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju prihrankov energije ali oskrbi z energijo. 
Vlagatelj mora poleg v vlogi navedenih prilog dostaviti še: 

- kopijo pogodbe o zagotavljanju prihrankov energije ali oskrbi z energijo (podatki, ki so 
poslovna skrivnost, so lahko zakriti), 

- soglasje drugega pogodbenika in lastnika stavbe. 
 
Spodbude za ukrepe v stavbah (npr. za razsvetljavo) niso namenjene novogradnjam, za katere je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje po 1.1.2003. 
 
Spodbude ne more pridobiti vlagatelj, kateremu je prepovedano sodelovanje na razpisih in pozivih 
Energetike Ljubljana oziroma poslovati z Energetiko Ljubljana (npr. zaradi neporavnanih terjatev). 
Vloga, ki bi jo vložil tak vlagatelj, bo v postopku do izplačila spodbude zavrnjena. 

3 SREDSTVA ZA SPODBUDE 

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet akcije, 
znaša 50.000 EUR. 

4 VIŠINA SPODBUDE 

Višina (bruto) nepovratne finančne spodbude za izvedbo posameznega ukrepa znaša: 

 glede na največji odstotek upravičenih stroškov naložbe: 10,00 %   ali 

 glede letni prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese: 10,00 EUR/MWh. 
 
Za vsak ukrep se po prejetju vloge za spodbudo glede na vrsto ukrepa, prihrankov energije, ki se 
jih z ukrepom lahko doseže, in na podlagi upravičenih stroškov ukrepa določi okvirna višina 
spodbude, ki bo navedena v pogodbi o dodelitvi nepovratne finančne spodbude. Izbere se nižji 
znesek. 
 
Stroški v predračunu/ponudi, ki je priloga k vlogi, morajo biti natančno opredeljeni oziroma 
specificirani, da se iz njih lahko izlušči upravičene stroške. 
 
Končna vrednost spodbude se določi po prispetju vseh dokazil o zaključku naložbe. Končna 
vrednost spodbude ne more biti višja od okvirne vrednosti spodbude, ne glede na dejansko 
vrednost upravičenih stroškov. 

5 OSNOVNE ZAHTEVE 

Za posamezen ukrep je možno dobiti največ eno spodbudo. Osnovni pogoj za dodelitev spodbude 
je, pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca "Vloga", 
ki je sestavni del dokumentacije in pripadajočih prilog. Iz dokumentacije posamezne vloge mora 
biti razvidno, da bo ukrep izveden skladno s pogoji.  
 
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za 
to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki so bile predmet spodbude, ni dovoljeno 
odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev. Spodbude se ne dodeljujejo za 
naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in/ali rabljene opreme oziroma naprav. 
 
Energetika Ljubljana ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev spodbude z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo sredstev ter skladnost 
dokumentacije in izvedbe ukrepa z določili pogojev in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi 
spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta. V primeru nejasnosti bo vlagatelj omogočil Energetiki 
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Ljubljana izvršbo prej navedene pravice. Prav tako bo na poziv Energetike Ljubljana le-tej 
posredoval dodatno dokumentacijo, ki izkazuje tehnične karakteristike materialov, naprav oziroma 
opreme, ki je predmet vloge, in morebitna druga zahtevana dokazila, s katerimi Energetika 
Ljubljana ne razpolaga. 
 
V primeru navajanja neresničnih podatkov, ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev 
predpisov, kršitev določil pogodbe o dodelitvi spodbude, neupoštevanja teh pogojev, ugotovitvi 
dvojnega financiranja ukrepa iz sredstev Eko sklada j. s. ali s strani kateregakoli drugega 
zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije ali neustrezne izvedbe ukrepa je 
prejemnik spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi. 

6 UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav, ki so 
potrebni za izvedbo ukrepa URE v prvi točki teh pogojev. 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 
- so z izvedbo ukrepa neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji 

ukrepa; 
- so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki 

so bile izvedene; 
- so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; 
- nastanejo in plačani v obdobju upravičenosti; 
- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 
- so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. 
 
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na izdelavo 
dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum 
računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in stroški nadzora za potrebe 
izvedbe projekta. Stroški dokumentacije in nadzora skupaj ne morejo biti višji od 10% vrednosti 
vseh upravičenih stroškov ukrepa. 
 
Neupravičeni stroški so:  
- elementi razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval, ki niso potrebni za 

priključitev nove naprave na obstoječi sistem; 
- komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke; 
- stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; 
- stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd., 
- davek na dodano vrednost pri zavezancih za DDV. 
 

Spodbude ni mogoče dobiti za rabljeno opremo ter pilotne in prototipne naprave. 
 
Upravičene stroške določi Energetika Ljubljana na podlagi podatkov iz vloge oziroma priloženih 
ponudb ali predračunov. 

7 IZRAČUN PRIHRANKA ENERGIJE 

Prihranek energije se izračuna po veljavnem Pravilniku o metodah za določanje prihrankov 
energije (Uradni list RS, št. 67/15 in nadaljnji).  
 
V primeru, da Pravilnik ne določa načina izračuna prihranka ukrepa, se, skladno z uredbo, 
prihranki energije določijo na podlagi izvedenega energetskega pregleda (npr. vgradnja nove 
toplotne postaje za namen tehnološke rabe). Energetski pregled mora vlagatelj predložiti skupaj z 
vlogo za pridobitev spodbude. Strošek energetskega pregleda je strošek vlagatelja in šteje med 
upravičene stroške dokumentacije za izvedbo ukrepa. 
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8 TRAJANJE AKCIJE 

Akcija se začne 16.07.2018 in traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.08.2018. 

9 NAČIN PRIJAVE 

Vloge za spodbude sprejemamo do zaključka akcije, ki bo objavljena na spletnih straneh 
www.bivanjudajemoutrip.si , www.energetika-lj.si . 
 
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno s pogoji za pridobitev 
spodbude. Vloga in priloge morajo biti v slovenskem jeziku in na predpisanih obrazcih. Vlogo 
oddajte v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici: 
 

 naslov za dostavo vloge je: 
 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
»SPODBUDE« 
Verovškova ulica 62 
1000 Ljubljana 
 

 navedena zadeva in sicer: 
 

Vloga za spodbudo! 
URE-SUB_2018_02 

 

 napisano tudi ime/naziv in točen naslov vlagatelja. 
 
Vloge za spodbude sprejemamo do zaključka akcije. 

10 POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 

Spodbude se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelji, katerih vloge so 
nepopolne, so pozvani k dopolnitvi vloge in jo morajo dopolniti v 8 dneh od prejema obvestila o 
nepopolnosti vloge.  
 
Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge, ki bodo prispele po 
zaključku akcije ali po porabi sredstev, bodo vrnjene pošiljateljem. 
 
Vlagateljem, katerih ukrepi bodo ustrezali pogojem, bomo dodelili pravico do spodbude. V roku 30 
dni od odpiranja vloge bo o tem obveščen, v podpis pa mu pošljemo tudi pogodbo o dodelitvi 
spodbude. Če se vlagatelj z dodelitvijo spodbude strinja, en podpisan izvod pogodbe vrne na 
naslov Energetike Ljubljana v roku 8 dni od prejema, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za 
pridobitev spodbude. 
 
Reševanje morebitnih pritožb in reklamacij v zvezi s postopkom dodeljevanja in višino spodbud je v 
prisojnosti Energetike Ljubljana.  

11 IZVEDBA UKREPA - IZPLAČILA 

Spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude za ukrep izveden v skladu s pogoji in po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki 
so za posamezen ukrep navedena na obrazcu Izjava o zaključku naložbe. 
 
Znesek izplačila spodbude se uskladi s predloženim računom za izvedbo ukrepa (nakup opreme in 
izvedena dela). Izplačilo spodbude se na poslovni/osebni bančni račun prejemnika izvede v roku 
do 30 dni po prejemu vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe. 
 
Rok za zaključek naložbe je devet (9) mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi spodbude, sicer 
pravica do spodbude preneha. V roku za zaključek naložbe je potrebno ukrep izvesti in Energetiki 
Ljubljana dostaviti Izjavo o zaključku naložbe. 

http://www.bivanjudajemoutrip.si/
http://www.energetika-lj.si/
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12 INFORMACIJE 

Dodatne informacije o akciji lahko dobite pisno na naslovu Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, 1000 Ljubljana 
 

ali s pisnim sporočilom na e-naslov ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si   
 

ali po telefonu:  brezplačna številka 080 2882 
 
Pogoji in druga obvestila v zvezi s spodbudami so objavljeni na spletnih straneh 
www.bivanjudajemoutrip.si, www.energetika-lj.si  ter so na voljo tudi na sedežu ENERGETIKE 
LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

13 VELJAVNOST POGOJEV 

Ti pogoji veljajo od 16.07.2018 do preklica oziroma najkasneje do 31.08.2018. V tem času se je 
mogoče prijaviti za nepovratno finančno spodbudo za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije kot 
je navedeno zgoraj. 
 
Energetika Ljubljana, d.o.o. 

mailto:ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si
http://www.bivanjudajemoutrip.si/
http://www.energetika-lj.si/

