PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI
JAVNI POZIV 54SUB-OB17
ZAHTEVE JAVNEGA POZIVA:
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega
kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo
proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje in mora imeti
vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti
vsaj v »A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno
ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o
načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom
ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega
plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko skladu
podatke o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele
stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno
gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA K VLOGI:
• predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije
za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter
proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla;
• fotografija prostora, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel;
• energijska nalepka ali podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe
Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (opis naveden v
prilogi - dokumentacijo prejmete od izvajalca naložbe).
Informacije: Jagoda Martina Lenčić (jlencic@ekosklad.si)

PRILOGA - SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV

Energijska nalepka brez priprave tople vode

Energijska nalepka s pripravo tople vode

