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EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, BO DANES OBJAVIL NOVA
JAVNA POZIVA ZA DODELJEVANJE VIŠJIH NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD
OBČANOM

Višja nepovratna sredstva za nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah
na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka
Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih bo Eko sklad ponudil
skupaj 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, od tega 3 milijone evrov
za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb.
Predmet in namen obeh javnih pozivov so nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe starejših stanovanjskih stavb, katerih namen je poleg zmanjšanja rabe energije tudi
zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 na območjih občin Celje, Hrastnik,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje, ki so uvrščena v
razred največje obremenjenosti, in za katere je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o
načrtu za kakovost zraka.
Spodbude za naložbe v eno in dvostanovanjskih stavbah ter posameznih stanovanjih bodo
namenjene za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje (razen na območju, kjer
občinski akt ali lokalni energetski koncept določa drug prednostni način ogrevanja),
priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo
energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in
strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in celovito obnovo
starejše stanovanjske stavbe. V okviru javnega poziva za energijsko sanacijo
večstanovanjskih stavb pa bodo nepovratne finančne spodbude namenjene za nove naložbe
v toplotno izolacijo fasad in streh.
Pomembno je opozoriti, da bo nepovratna finančna spodbuda dodeljena le za nove
naložbe, ki se bodo začele izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu.
Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva,
omejena na do 50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je za vsak ukrep določena
omejitev v nominalnem znesku.
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Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev
Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil občanom, je možnost najema ugodnega
kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe, ki lahko združujejo enega ali
več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni
EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva za
kreditiranje okoljskih naložb občanov.
Vsi javni pozivi Eko sklada so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko
sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

2/2

