Zmanjševanje energetske
revščine ukrepi Eko sklada j.s.
Konferenca o energetski revščini
Kranj, 7. decembra 2021
mag. Sabina Rajšelj

Občani
Javni sektor

Nevladne organizacije

Podjetja
Nepovratne
finančne
spodbude

ZMANJŠEVANJE
ENERGETSKE
REVŠČINE

Brezplačno
svetovanje ENSVET
LIFE IP
CARE4CLIMATE

Eko sklad
Podjetja

Promocija
in
informiranje

Krediti

Občani
Javni sektor

➢ V 10-ih letih dodeljenih 393 mio
EUR nepovratnih sredstev za
skoraj 137.000 naložb v
učinkovito rabo energije
➢ približno enak znesek odobrenih
kreditov za 10 % teh naložb
➢ trenutno odprtih 13 javnih
pozivov in 2 pilotna javna
razpisa
➢ v letu 2020 prejeli skoraj 25.000
vlog
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Projekt ZERO
➢ brezplačno svetovanje energetskega svetovalca ENSVET na domu
socialno šibkega občana → kako znižati stroške ter izročitev brezplačnega
paketa naprav in materialov (npr. led sijalke, podaljški za električno energijo s
stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna, ipd.)

➢ namenjeno prejemnikom DSP (denarne socialne pomoči) ali
(varstvenega dodatka) ali IDSP (izredne denarne socialne pomoči)

VD

➢ prijava preko pristojnega CSD ali samostojno preko prijavnega obrazca→
Eko sklad poveže občana z energetskim svetovalcem
➢ kontakt: Irena Bolje Karlovšek, ibolje@ekosklad.si oz. 01/241 48 52

NEODVISNO BREZPLAČNO ENERGETSKO
SVETOVANJE ZA VSE OBČANE
• 60 svetovalnih pisarn javne mreže ENSVET
• 60 usposobljenih neodvisnih energetskih svetovalcev
• 8.000 brezplačnih strokovnih nasvetov za gospodinjstva o naložbah v
URE in OVE na letni ravni

• https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet

PROGRAM ZERO500
Energetska obnova stavb 500-im gospodinjstvom z nizkimi prihodki → na voljo 5
mio sredstev iz Kohezijskega sklada

➢ dodeljevanje spodbud preko 2 javnih pozivov ZERO500 oz. „Nepovratne
finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje
energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb“
➢ objavljeno Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam
izvajalcev za izvajanje ukrepov→ kot pomoč vlagateljem pri izbiri
potencialnega izvajalca ukrepa oz. pridobitvi predračuna je objavljen informativni
seznam izvajalcev
➢ vključitev energetskih svetovalcev mreže ENSVET
celotnega postopka energetske obnove stavbe
➢ vzpostavitev sodelovanja s CSD, Karitas, RKS

pri

koordinaciji

2. JAVNI POZIV ZERO500
Višina razpisanih sredstev: 3.8 mio EUR (na voljo še caa 1,2 mio EUR)
Namen: dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v
ukrepe večje energetske učinkovitosti
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
B. toplotna izolacija zunanjih sten,

C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s
sprejemniki sončne energije ali z grelnikom vode s toplotno črpalko,
E. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Investicije/ukrepi
Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov, vendar:

a) ne več kot 9.620 EUR z DDV za izvedbo enega ali več ukrepov oz.
b) 15.000 EUR z DDV izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe
/stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine
Točna višina spodbude se določi s tripartitno pogodbo na podlagi cenejšega
predračuna za izbrani ukrep.

Upravičene osebe/pogoji za stavbe
Pogoji za vlagatelja:
➢ ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se
bodo ukrepi izvajali
➢ je bil zadnjih zaporednih 12 mesecev pred ter je na dan vložitve vloge
prejemnik DSP in/ali VD
➢ sam ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani lastnik ali solastnik vsaj do
½ stavbe/stanovanja.
Pogoji za stavbo:
➢ eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi

➢ stavba izpred 1. 1. 2003
➢ vlagatelj mora imeti pred oddajo vloge upravno odločbo, iz katere izhaja, da je
stavba legalna (tudi za prizidke/nadzidave) in da je njena namembnost
stanovanjska

Razno
➢ vlagatelj z Odločbo pridobi zgolj pravico do spodbude→ za izvedbo ukrepov
vlagatelj ne potrebuje lastnih sredstev, stroške zalaga izvajalec
➢ dolgotrajen proces od vložitve vloge do sklenitve tristranske pogodbe in
izvedbe:
o pri nekaterih vlagateljih zmanjšana funkcionalna pismenost, starejša
populacija (nezmožnost izvedbe postopka povpraševanja, pomanjkanje
motivacije, druge socialne problematike)
o neodzivnost izvajalcev, ker gre za majhne vrednosti poslov
o opažamo drugačno obravnavo investitorjev (socialno šibkih občanov) s
strani nekaterih izvajalcev → neustrezni predračuni; zamiki v zvezi s
pričetkom del itd
o kulturno varstveno zaščitene stavbe
o zapozneli učinki epidemije COVID-19 ter vremenske okoliščine vplivajo na
zamik začetka izvedbe gradbenih del
o odstopi izvajalcev od tripartitnih pogodb zaradi višjih cen gradbenega
materiala
➢ kontakt: Igor Zupančič, zero500@ekosklad.si oz. 01 241 48 44 ali 041 437 404

Vmesni rezultati
➢ Pilotni Javni poziv ZERO500 (predvidena izvedba 100 projektov)

o skupaj poslanih 140 tripartitnih pogodb v višini 850.000 EUR
o izvedenih 73 ukrepov v višini 423.000 EUR, od tega pri 36 vlagateljih
zaključen projekt
o najpogosteje izveden ukrep je vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali
vhodnih vrat (36), sledi TI zunanjih sten (14), TI strehe ali stropa (13)

➢ 2. Javni poziv ZERO500 (predvidena izvedba projektov)
o skupaj poslanih 88 tripartitnih pogodb v višini 757.000 EUR
o izvedena 2 ukrepa, čakamo na zaključno dokumentacijo

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za
zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju RS
(86SUB-SOCOB21)
Pogoji za vlagatelja:
➢ stalno prebivališče v RS, bivanje na tem naslovu in izvedba del na tem naslovu
➢ v času vložitve vloge prejemnik DSP in/ali VD
➢ sam ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani lastnik ali solastnik vsaj do ½
stavbe/stanovanja ali najemnik stanovanja ali stavbe v lasti Občine ali RS

➢ izjeme, kjer (morda) ne more biti dodeljena spodbuda, so občine z Odlokom o
načrtu za kakovost zraka → Celje, Ljubljana, Maribor, Miklavž na Dravskem
polju, Murska Sobota, Trbovlje, Zagorje (prednostni način ogrevanja)
➢ do 100% spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso z omejitvijo
navzgor (npr. centralno peč na polena do 8000 EUR)
➢ kurilna naprava ne sme biti kupljena ali nameščena pred izdajo odločbe
Eko sklada
➢ 322 socialno šibkim občanom izplačanih skoraj 2 mio EUR
➢ kontakt: Blaž Kodelja, bkodelja@ekosklad.si oz. 01 241 48 65

PRIMER DOBRE PRAKSE

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje
energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi
deli stavbe (67SUB-OBPO19)
➢ namenjeno vsem občanom, ki so lastniki, solastniki ali etažni lastniki v bloku

➢ gre za energetsko obnovo stavbe→ ukrepi: TI fasade; TI strehe, ali stropa
proti neogrevanemu prostoru; optimizacija sistema ogrevanja; vgradnja
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka itd.
➢ višina spodbude je odvisna od števila izvedenih ukrepov, za socialno šibkega
občana (v času oddaje vloge prejemnik DSP ali VD) pa 100 % spodbuda za
stroške naložbe
➢ od 2100 vlog 49 vloga, kjer je bilo 58 socialno šibkim občanom izplačanih
191.000 EUR

➢ kontakt: Luka Petkovšek, LPetkovsek@ekosklad.si oz. 01 241 48 36

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe
zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah
večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17)
➢ namenjeno vsem občanom, ki so lastniki, solastniki ali etažni lastniki v
večstanovanjskih stavbah
➢ zamenjava stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici
večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo (npr. s kurilno napravo na
lesno biomaso; z ogrevalno toplotno črpalko; itd)
➢ višina spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, za socialno
šibkega občana (v času oddaje vloge prejemnik DSP) pa 100 % spodbuda
za stroške naložbe
➢ od 84 vlog le 1 vloga, kjer je bilo 2 socialno šibkima občanoma izplačanih
1.500 EUR
➢ kontakt: Luka Petkovšek, LPetkovsek@ekosklad.si oz. 01 241 48 36
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