
 
 

Javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada etažnim 

lastnikom ponuja višje spodbude za kakovostne prenove večstanovanjskih 

stavb 

 

 
 

12. 08. 2016 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil v Uradnem listu RS 54/16 nov 

javni poziv 41SUB-OBPO16 za pridobitev nepovratne finančne spodbude za naložbe v večjo 

energetsko učinkovitost večstanovanjskih stavb, to je stavb s tremi ali več stanovanji. Sočasno z 

objavo novega poziva je zaključen lanskoletni javni poziv za spodbujanje ukrepov energijske 

prenove večstanovanjskih stavb 30SUB-OB15, s takim načinom objave novega razpisa in 

zaključitve starega razpisa je omogočena vlagateljem kontinuiteta pri načrtovanju in prijavi na 

javni poziv za pridobitev finančnih spodbud.  

 

Nov razpis spodbuja prenovo ovoja stavbe in sicer toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo 

strehe ali plošče proti neogrevani podstrehi ter ureditev ogrevalnega sistema. Za izvedbo 

posameznega ukrepa bo možno pridobiti subvencijo v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe, 

v primeri izvedbe dveh ukrepov hkrati, kadar se bo prvi ukrep nanašal na ovoj stavbe in drugi 

ukrep na optimizacijo ogrevalnega sistema, bo možno pridobiti subvencijo do 30 % priznanih 

stroškov naložbe. Še višje subvencije, do 40 % priznanih stroškov naložbe bo možno pridobiti za 

bolj celovito obnovo stavbe, ki bo vključevala toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe 

oziroma plošče proti neogrevani podstrehi ter optimizacijo ogrevalnega sistema in se bo izvajala 

na podlagi izdelanega projekta za izvedbo del, sama gradnja pa bo morala biti strokovno 

nadzorovana. Pri izračunu subvencije se pri vseh ukrepih upoštevajo priznani stroški posameznega 

ukrepa, ki pa so tudi nominalno omejeni oziroma določeni glede na vrsto ukrepa. 

 

Eko sklad tako kot v do sedanjih razpisih tudi na podlagi novega javnega poziva socialno šibkim 

etažnim lastnikom, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do denarne socialne 

pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, omogoča pridobitev subvencije v višini 100 % 

njihovega deleža financiranja naložbe. Javni poziv 41SUB-OBPO16 ponuja tudi pomembno 

novost in sicer, do subvencije bodo po novem upravičeni poleg etažnih lastnikov, ki so fizične 

osebe tudi pravne osebe.  

 

Razpisna dokumentacija z vsemi obrazci in seznamom ustrezne opreme je dostopna na spletni 

strani Ekološkega sklada RS (www.ekosklad.si), novosti v letošnjem razpisu je precej, zato 

dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite po telefonu na telefonu št. 01 241 48 20 vsak 

delovni ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro.  Strokovno svetovanje pri pripravi investicije 

glede vrste in tehnične izvedbe ukrepov, razpisno dokumentacijo ter dodatna pojasnila v zvezi z 

razpisom, lahko dobite tudi v Energetsko svetovalni pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo od 15. 

do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04 59 71 552 ali se naročite preko spletne 

strani http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na brezplačno svetovanje). 
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