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ENERGETSKO  SVETOVALNA  PISARNA   TRŽIČ 
TRG  SVOBODE  18,  tel. (04) 59 71 552 

    
 

Finančne spodbude za rabo obnovljivih virov in večjo energetsko učinkovitosti 

stanovanjskih stavb v letu 2015  

 
 

Tudi v letošnjem letu so občanom na razpolago nepovratne finančne spodbude za investicije v učinkovito 

rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, ki jih zagotavlja Eko sklad j.s. RS. Finančne spodbude je 

možno pridobiti za izvedbo naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije: vgradnja solarnega ogrevalnega 

sistema s ploščatimi in vakuumskimi sprejemniki, vgradnja toplozračnih sprejemnikov sončne energije,   

vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso (peleti, sekanci, 

drva), vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, vgradnja prvega sistema 

centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na 

obnovljive vire energije, vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi starejše stanovanjske 

stavbe, toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske starejše stavbe in večstanovanjskih 

stavb, toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske starejše stavbe in 

večstanovanjskih stavb, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, 

gradnja ali nakup skoraj nič energijske stanovanjske stavbe, celovita obnova starejše stanovanjske stavbe, 

nakup stanovanja v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič energijski tri in več stanovanjski stavbi.  

 

Objava razpisov za letošnje leto je dobra novica, saj sporoča občanom, da naj načrtujejo naložbe v 

učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov, ki bodo izpolnjevali visoke ekološke standarde in ob 

tem računajo, da bodo dobre rešitve finančno podprte tudi s strani državnih inštitucij. Za navedene namene 

sta odprta dva javna poziva, ki sta objavljena v Ur. listu RS 28/15 in sicer poziv, ki je namenjen za eno in 

dvostanovanjske stavbe 29SUB-OB15 in poziv, ki je namenjen za lastnike stanovanj v večstanovanjskih 

stavbah 30SUB-OB15. Na javni razpis se je kot vedno do sedaj potrebno prijaviti pred začetkom izvedbe 

del, z deli lahko pričnete po tem, ko se na razpis prijavite z vlogo in ostalo potrebno dokumentacijo za 

izvedbo načrtovanega ukrepa.  

 

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 dan 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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