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O

SVET
P4ERGET(O $VETOVANJE

S VETO VANCI DOBIJO INFORMACIJO O SVETOVALNI DEJA VNOSTI ENSVET V Z VEZl Z
»URE IN OVE« NA SPLETNI STRANI www.eiisvet.si au na telefonski številki 080 1669 od
ponedeUka do petka od 9.00 ure do 14.00 ure.

2.

SPOŠTO VANE BRALKE
SPLETNE STRAN!!

-

BRALCI GLASILA OBČINE KRANJSKA GORA »ZGORNJESA VC« IN

Energetski svetovalec Vam Je pripravil zanimiv članek, kj zanima yse, kj obnavi/ate stanovanjske hiše,
stanovanJa. Tudi teh ni malo v ZgornJesavski dolini. Naslov člankaJe; NEPO VRA TNIH SPODBUD
SUBVENCIJ OD EKO SKLADA LS. LETOS NE BO VEC ZA ENODRUZINSKE IN
D VODRUŽINSKE HIŠE.

—

UVOD

EKO SKLAD JS. RS pomaga investitorjem pri njihovi izvedbi z dodelitvgo nepovratnih Jinančnih
sredstev. V ta namen je vsako Zeto objavjen JÁ VNI POZÍV. Tudi v letu 2012 je bil objav/en v začetku
meseca Jan uarja imenovan JÁ VNIPOZJV 12 SUB-0B12, kj spodbuja občane za nove investicqe za »URE
in O VE«. Objavi ga EKO SKLAD JS. RS Bleiweísova cesta 30, 1000 LJUBlJANA www. ekosklacl.s
Razpis je bil objav/en od 01.01.2012 in je vejal do zakjučka 31.08.2012, ko so bila porabfena vsa
sredsiva za ta namen.
Zaradi nepričakovano velikega zanimanja za subvencyo je EKO SKLAD prenehal sprejemati vloge S
01.09.2012. Tako ni mogoče več prejeti subvencge za »URE in OVE« do 01.01.2013, to je do novega
poziva.
Zanimanje zajinančne spodbudeje zelo veliko, kar kaže na osveščenost investitorjev v Slovenji.
Za subvenc/e je bilo namenjeno 13 mil/onov EUR, ki so bila žal porabjena do meseca septembra.
Stevilo vlog se vsako teto povečuje. Vletu 2011 je bilo 6000 vlog, letos pa že skoraj 10 000.
Denar namenjen za »URE in OVE« v podjezjih pa ne bo porabzjen, zato bo drugo teto namenjen za
nepovratnejinančne spodbude v gospodinJstvu. Tudi velikega zanimanja za nakup električnih vozil ni.
-

INVEST!CIJE V GOSPODINJST VlH ZA » URE IN O VE«

Višje cene energentov, posebno kurilnega ofa in zemeJskega plína vzpodbujajo občane, da toplotno
zaščitjo stavbe. Tako ravnanjeje racionalno in narodno koristno.
Poleg toplotne izolacje stavb je zanimanje tudi za lesno biomaso kotle na pirolizo, pelete in manj za
sekance. Poleg tega so v porastu tudi investic/e za toplotne črpalke zrak! voda. To se praví za naprave s
katerimi se doseže najvec/i prihranek napram kurilnemu ot/u. Tudj izgradnja sončnih elektrarn se je
nekoliko zmanjšala, ker odkupna cena elektr ike ne omogoča večpovrnitve investicue v osmih letih.
—

Za take inves1icje ni več nepovratnih spodbud od 01.09.2012.
Vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stavbi.
Vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje lesna biomasa.
Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode in ogreva1je stavbe.
Priključitev na dajinsko ogrevanje na obnovljiv vir au na inštaliranje centralnega ogrevanja
starejši stavb i.
Vgradnja lesenega stavbenegapohištva v stavbi grajenipred letom 2003.
Toplotna ízolacyafasade starejše eno ali dvo stanovaiyske hiše.
-

-

-

-

-

-
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Toplotna izolac/a strehe au stropa proti neogrevanemupodstrešju.
Vgradnjaprezračevalnega sistema z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Gradnja in nakup nizkoenerggske alipasivne hiše.
Nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi zgrajeni oji prenov/eni po pasivni tehnologi
energetskem razredu.

—

NOV JÁ VNIPOZIV
Nov javni poziv bo veijal od 01.01.2013 doporabeJnančnih sredstev v letu 2013.
Upravičene osebe, kj bodo lahko kandidirale najavnem pozivu /iz leta 2012 pogoji / so:
-

-

-

-

-

-

Jizične osebe, kj so investitorji;
lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe au stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi,
solastnik kj mora imetipisno soglasje ostalih solastnikov,
imetnik stanovanjske pravice stavbe, kjer bo izvedena investicya,
ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci au posvojiteiji) lastnika z
njegovim pisnim dovoijenjem.
Najemnik stanovanjske stavbe a/i stanovanjske enote SpiSnim dovojenjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.1. au 1.J sodeluje vsaka
fizična oseba, kije;
-

-

prvi kupec nizkoenergyske inpasivne hiše oziroma stanovanjske enote v teh dveh tipih hiš.
Ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, poSvojenci, starši in posvojite1/i)
kupca z njegovim pisnim dovojenjem.

KREDIT EKO SKLADA J S.
Za gradnjo nizkoenergyskih hišje še na razpolago investitorjem do 31.01.2013.
Za EKO KREDIT je treba predložiti dokumentaco, kijo izdela projektant, da je hiša nizkoenergyska
dokumentacya PHP 07.
Informacue EKO SKLÁDÁ JS. dobite na telefon 01/241 48 46
ga. NATASA CERNILA ZAJC e-pošta ncerni/acůckosklac/.si
au na telefonski številki EKO SKLAD JS. 01/241 4820
na spletu pa aktualni razpisi inpozivi;
www. ekosklad. si /html/razpisi/razpisi. himl
—

NEPO VRATNE FINANČNE SPODBUDE JAVNI POZIV 12 SUB-0B12 /zakjučene 31.08.2012 za
stanovanjske stavbe ne pa za večstanovan/ske stavbe JÁ VNI POZIV 13 SUB-0B12 pa je še v vel/avi do
preklica /za bloke stolpnice in večstanovanjske hiše ĺ
Finančne spodbude 50 bile nan2enjene za stanovanjske stavbe;
A. vgradnja solarnega ogrevalnega sisterna v stanovanjski stavbi.
Pogojje sistem skladen s standardom SISTEN 12975—2 oziroma SISTEN 12976.
-

-

-

višina subvenceje 150 EUR/m2 zaploščate SSE
višina subvenceje 200 EUR/m2 za vakumske sprejemnike sončne energfe
višina subvencyeje 75 EURIm2 za sprejemnike v samogradnji.

4.
B. vgradnja toplovodne kurilne naprave za cenz‘ralno ogrevanje hiše na lesno biomaso.
Subvencqaje za toplovodne kun/ne naprave na lesno biomaso; sekance, pelete In polena —piroliza.
Pogoj sistem mora odgovarjati standardu SIST EN 303-5 / za kamme SIST EN 14785 / in pa pogojem
emisy in prašnih de/cev.
Višina subvencje za ukrepje 25 % odstotkov pniznanih stroškov mnvesticUe au;
Največ 2000 EUR za napravo na sekance alipelete
Največ 1500 EUR za toplovodni kotel na polena —pmroliza.
C. Vgradnja toplotne črpalke zaprzpravo tople sanitarne vode mn /ali centralno ogrevanje stavbe /
Višina subvencyeje;
2500 EUR za toplotno črpalko voda / voda in zemija / voda
1500 EUR za toplotno črpalko zrak/voda mínimalno grelno število več kot 3,7

=

COP

1000 EUR za toplotno črpalko zrak/voda minima/no grelno števi[oje več kot 3,4 —3,7
Za toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne tople vode pa 250 EUR največ na enoto alí 25 % mnvesticje.
D. Prikijučitev na dajinsko ogrevanje na območju vir energye ob prvi vgradnji sistema centralnega
ogrevanja v starejši stavbi.
Subvencyaje 25 % stroškov mnvesticye —priznanih au ne več kot 2000 EUR /stanovanjsko enoto.

E. Vgradnja lesenega stavbenegapohištva v starejši stanovanjski stavbi.
Subvencyaje 25 %priznane investicje največ 100 EURIm2 okenskepovršine alí balkonskih vrat.
E Toplotna izolacUa starejšefasade eno alí dvo stanovanjske hiše
Pogoji 15 cm top/otne izolacje hiše in cokla s toplotno prehodnos/o A
debelino druge izolacepogoj razmerje A/d 0,30 W/m2 K.
Toplotna prevodnost / debelina izolacje.

0,045 W/m2K alí ustrezno

Višina subvencye je 25 % priznanih stroškov naložbe alí največ 12 EUR“m2 površine za največ 200 m2
površine enostanovanjske stavbe mn največ na enoto pni dvostanovanjski stavbi 300 m2 / eno stanovanje
150 m2ĺ
G. Toplotna izolacya strehe a/i stropa proti neogrevanemupodstrešju
Višina subvencyeje 25 %priznanih stroškov a/i največ 10 EUR!m2 površina za 150 m2.
H. Vgradnjaprezračevalnega sistema z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
Višina subvencjeje 25 %pniznane investicje, vendar največ 2500 EUR na sistemza stanovanjsko enoto
a/i največ 400 EUR za lokalnopnezračevanje.
Subvencja je razpisana tudi za gradnjo au nakup nizkoenergjske in pas ivne stanovanjske stavbe
mnformacye EKO SKLAD JS. RS www. ekosklac/.s

5.
Veliko število vlog več kot 10 000 do zakjučka razpisa je porabilo vsa Jnančna sredstva za leto 2012.
/ lani v informacyoje bilo okoli 6 000 vlog ĺ
Ostalapa bodoj9nančna sredstva, kj so namenjena energetskimpodje/em, ki spodbujajo izvedbo ukrepov
»URE iii OVE« vpodjez/ih. Ce bodo ta sredstvaprihodnje leto namenili vEKO SKLAD JS. bo lahko več
denarja za Jinančne spodbude za gospodarstvo. Prav tako ne bodo porabijena vsa Jinančna sredstva za
nakup električnih vozil. Ta sredstvapa bi lahko namenili zajinančne spodbude v gospodinjstvih.
Visoke cene EL kurilnega oifa so zelo povečale zanimanje za »URE in OVE«. Mnogi so investirali v
kurilne naprave na lesno biomaso in s tem pocenili ogrevalne stroške. Investicapa se vrne šelepo nekaj
letih. Zato je tako veliko zanimanje za kotle na lesno biomaso; polena, pelete in sekance.
Po/eg tega pa še za toplotne črpalke za ogrevanje hiš in prlpravo tople vode.
Nova tehnologa izpopolnjenih toplotnih črpalk dvostopenjskih omogoča ogrevanje tudi do minus
stopinj Ce/z ya in več zunanjih okoliških temperatur.
—

—
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ZÁKLJUČEK
Vsi kandidati, kj željo kandidirati najavnem razpisu za nepovratna sredstva v letu 2013, oznakajavnega
razpisa bo znanapo objavi v mesecu decembru 2012.
Investitorje v »URE in OVE«, kj bodo izvedli ukrep prosimo, da se informirajo na EKO SKLADU IS.
telefon 01 / 241 48 46 ga. Nataša Cern i/a Zajc kaj storiti, da bodo kandidati za subvencyo v javnem
razpisu od 1.1.2013 do preklica porabe sredstev..
—

Če bodo ukrep »URE in OVE« iz-vedli v času od 31.08.2012 do 31.12.2012 ne bodo mogli kandidirati, ker
jejavnipoziv za leto 2012 zakjučen.
Vsem svetujemo, da z investici/o počakate do novea leta In jo izvedete spomladi, to Je po prilavi Z
originalnim predračunom po 01.01.2013.
VZEMITE TO OPOZORILO NA ZNANJE IN GA POSREDUJTE SOSEDOM
ZNANIM INVESTITORJEM.

-

ZNANCEM ALI

Ne želimo, da bi ostali brezJinančne spodbude zarudl nevednosti.
Vse informac/e dobite na spletni strani:
www. ekosk/ac/. si

a/i natančneje na
www.ekosklaJsi Iiímira:pisi.hím!
Brezplačne informacue in nasvete dob ite v Energetsko svetovalni pisami Jesenice, Titova c. 7. Uradne
ure so v torek iii četrtek od 15 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik telefonska
številka 04/586 39 87.
—

—
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