Subvencije Eko sklada 2013
NEP Slovenija, januar 2013
Finančne podpore Eko sklada so postale že stalnica in zelo uporaben vir za financiranje vsega, kar
je povezano z energijo in okoljem. Zaradi spodbujanja celovite prenove stavb je za vse investicije
nad 10.000 € možno hkrati uveljavljati kredit in subvencije. Za kredit (trimesečni EURIBOR +1,5
%) velja načelo, da se obroki odplačujejo iz prihrankov pri energiji. Na spletni strani
www.ekosklad.si, so dostopne vse vloge, prav tako je natančno opisan postopek, na voljo so
tudi seznami ustreznih kurilnih naprav, toplotnih črpalk, stavbnega pohištva in fasadnih sistemov.
Brezplačne informacije so na voljo pri energetskih svetovalcih ENSVET v 37 ESP po Sloveniji
http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index-pisarne.html

Pred oddajo vloge
Vlogo se pošlje na Eko sklad pred začetkom vseh del. Podrobne zahteve za vsakega od 10 subvencioniranih
ukrepov za individualne hiše in 4 za bloke so opisane v razpisni dokumentaciji. Obisk pri energetskem
svetovalcu zelo priporočamo, pojasnil bo celoten postopek ter predlagal vgradnjo naprav in materialov, primernih
za subvencijo. Vsak ukrep ima namreč predpisano kvaliteto, ki jo mora doseči, če se želi zanj prejeti subvencijo.
Ta je – odvisno od ukrepa – namenjena obnovi starejše stavbe, ki ima gradbeno dovoljenje izdano pred 01. 01.
2003, kot tudi novogradnji.

Sedem korakov do subvencije
1.
2.
3.
4.
5.

Pred izvedbo se pridobi predračun, fotografira in izpolnjeni formular pošlje. Pred oddajo ne dela nič.
Eko sklad pregleda in obravnava vlogo (nepopolno se dopolni v 15 dneh).
Pri popolni vlogi Eko sklad izda vlagatelju v 3 mesecih odločbo in pogodbo.
Vlagatelj podpisano pogodbo vrne Eko skladu v 15 dneh od vročitve.
Običajno je na voljo 6 mesecev (pri blokih 12) za izvedbo naložbe. Dejansko so na voljo še 3 meseci
več, saj se z delom lahko začne po sprejeti vlogi na Eko skladu.
6. Vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo (izjavo o zaključku naložbe in vse zahtevane
priloge) za izplačilo (nepopolno se lahko dopolni).
7. V primeru popolne zaključne dokumentacije je izplačilo subvencije v 30 dneh od prejema zahtevka.

A. Gospodinjstva v eno ali dvostanovanjskih stavbah, 18SUB-OB13
Vse subvencije so omejene z največ 25 % priznanih stroškov in najvišjo vrednostjo v €, nekatere so samo za
obnovo:
A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema do 4.000 €,
B. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso do 2.000 €,
C. vgradnja toplotne črpalke v ogrevalni sistem do 2.500 €, za pripravo sanitarne vode do 250 €,
D. priključitev na daljinsko ogrevanje na OVE ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši
stanovanjski stavbi do 2.000 € na stanovanjsko enoto,
E. vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe do 3.000 €,
F. toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe do 2.400 €,
G. toplotna izolacija strehe ali zadnje plošče pri obnovi stavbe do 1.500 €,
H. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija) do 2.500 €,
I. gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe do 18.750 €,
J. nakup stanovanja v 3 ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni (prenovljeni) v pasivnem razredu, do 20.000 €.

B. Gospodinjstva za obnovo tri ali večstanovanjskih stavb, 19SUB-OB13
2

2

A. Toplotna izolacija fasade do 12 € na m za največ 150 m na stanovanje.
2
B. Toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja do 10 € na m .
C. Vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije (biomasa, toplotna črpalka) do 25 %
priznanih stroškov. Pri ceni kotla 50.000 € je to 12.500 €, pri ceni 100.000 € pa 25.000 €.
D. Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov do 30 € na grelno telo
(delilniki niso predmet subvencije).
Vlogo za subvencijo (na eni je lahko več subvencioniranih ukrepov) bo v imenu upravičencev vložil upravnik
stavbe, skupnost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik. Upravičene osebe v primeru izpolnjevanja pogojev
poziva pridobijo pravico do subvencije v višini do 25 % priznanih stroškov naložbe, višine pa so omejene tudi
nominalno. Za socialno šibke upravičence so spodbude višje in znašajo 100 % priznanih stroškov.

VIŠINA SUBVENCIJE ZA 1 ALI 2 STANOVANJSKE HIŠE
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
2
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov za največ 20 m SSE na posamezno stanovanje in največ:
2
- 150 € na m svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;
2
- 200 € na m svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
2
- 75 € na m za sisteme s ploščatimi SSE, ki bodo izdelani v samogradnji.

B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ:
- 2.000 €, če gre za kurilno napravo na sekance, pelete ali peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin);
- 1.500 €, če gre za kurilno napravo na polena.
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ:
- 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda;
- 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom 3,65 in več;
- 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom od 3,35 do 3,64.
- 250 € za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode
D - priključitev na daljinsko ogrevanje na OVE ob prvi vgradnji centralnega ogrevanja v starejši stavbi
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ 2.000 € na posamezno stanovanje.
E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
2
Subvencija največ 25 % priznanih stroškov in največ 100 € na m oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev,
2
izdelanih iz lesa, za največ 30 m zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje.
F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
2
2
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ 12 € na m za največ 200 m toplotne izolacije fasade
2
enostanovanjske stavbe in za največ 150 m toplotne izolacije fasade na posamezno stanovanje pri
dvostanovanjski stavbi.
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše stanovanjske stavbe
2
2
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ 10 € na m za največ 150 m toplotne izolacije strehe ali
stropa proti neogrevanemu prostoru.
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ 2.500 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema
za posamezno stanovanje oziroma največ 400 € na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe
2
2
Subvencije je največ 125 € na m neto ogrevane površine stavbe, za največ: 150 m za samostojno stoječo
2
enostanovanjsko hišo in 120 m za vrstno hišo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni
hiši z dvema stanovanjema.
J - nakup stanovanja v 3 in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem razredu
Subvencija je namenjena spodbujanju energijsko učinkovite tri in večstanovanjske gradnje ali prenove.
Upravičeni osebi delno pokriva višje stroške naložbe, ki so posledica gradnje energijsko učinkovitega toplotnega
ovoja stavbe, izvedbe centralnega prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnje
2
2
energijsko učinkovitega ogrevalnega sistema. Subvencija je 250 € na m za največ 80 m neto ogrevane
površine stanovanja.

VIŠINA SUBVENCIJE ZA BLOKE (3 ali večstanovanjske stavbe)
A - toplotna izolacija fasade
2
2
Subvencije je največ 25 % priznanih stroškov in največ 12 € na m toplotne izolacije fasade 150 m na
stanovanje v večstanovanjski stavbi.
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 10 € na
2
m toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.
C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije
Subvencija znaša 25 % priznanih stroškov nabave in vgradnje kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno
biomaso, toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode oziroma druge naprave na
obnovljiv vir energije.
D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
Subvencija znaša 25 % priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega
uravnoteženja, skladno s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe, vendar ne več kot 30 € na
grelno telo. Navedena spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega projekta oziroma izvedbo
postopka načrtovanja tega ukrepa.
Energetski svetovalec ENSVET:
Bojan Žnidaršič, 041 830 867

Na www.ensvet.si se nahajajo kontakti s pisarnami ENSVET,
vstopna točka za elektronska vprašanja občanov in članki.

