
Priloga 10: Obvezne vsebine elaborata »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti 

 

Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in predvideno stanje v koledarskem letu pred letom 

vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, pri čemer se upoštevajo predpisani standardi in 

normativi.  

 

Vrste naložb, za katere se izkazuje prispevek k povečanju okoljske učinkovitosti, so: 

 

1. Ureditev čistilnih naprav 

 

Razvidna mora biti količina odpadne vode pred naložbo (npr. oddana v javno čistilno napravo) in 

predvidena količina očiščene vode v koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za 

izplačilo sredstev.  

 

2. Zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za 

tehnološke namene  

  

a) Če gre za naložbo v zmanjšanje izpustov, mora biti razvidno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

in izpustov (CO2) glede na stanje v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis, pri 

čemer se upošteva metodologija po predpisu, ki določa metode za določanje prihrankov energije.  

 

b) Če gre za naložbo v varčevanje z vodo ali naložbo v uporabo reciklirane vode za tehnološke 

namene, mora biti razvidna zmanjšana poraba vode na enoto proizvoda. Kot letna poraba vode se 

šteje količina vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira in ne vključuje padavinske, odpadne ali 

vnovič uporabljene vode. Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto 

pred letom vložitve vloge na javni razpis.  

 

3. Ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 

 

Razvidna mora biti količina zbrane vode pred naložbo in predvidena količina zbrane vode v 

koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Izhodiščno stanje za 

ugotavljanje količine zbrane vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis. 

 

4. Reciklaža in uporaba odpadnih surovin 

 

Razvidna mora biti količina odpadnih surovin pred naložbo in predvidena količina odpadnih surovin v 

koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Izhodiščno stanje za 

ugotavljanje količine odpadnih surovin je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis. 

 

5. Zmanjševanje količine odpadkov 

 

Razvidna mora biti količina odpadkov pred naložbo in predvidena količina odpadkov v koledarskem 

letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot izhodiščno stanje se upošteva 

količina oziroma prostornina oddanih odpadkov v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni 

razpis. 


