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Eko sklad je minuli petek
objavil dodatna razpisa
za subvencije za nove na-
ložbe rabe obnovljivih vi-
rov energije in večje ener-
gijske učinkovitosti starej-
ših stanovanjskih stavb na
območjih s sprejetim odlo-
kom o načrtu za kakovost
zraka. Če ste se že prijavili
na aprilski razpis, se lahko
še vedno prijavite, a le, če
niste začeli del.

Subvencije z novih dveh razpi-
sov so namenjene prebivalcem
devetih občin, za katere velja
poseben načrt o varstvu zu-
nanjega zraka, to so Ljubljana,
Maribor, Celje, Murska Sobota,
Kranj, Novo mesto, Zagorje, Tr-
bovlje, Hrastnik. Ta sredstva so
dodeljena na podlagi progra-
ma za porabo sredstev sida-
da za podnebne spremembe
in so višja kot subvencije z raz-
pisov Eko sklada, ki so bili ob-
javljeni konec aprila. V okviru
novih razpisov je skupaj na vo-
ljo sedem milijonov evrov, od
teh trije milijoni za naložbe v
večstanovanjske stavbe.

Denar za različne namene
Lastniki stanovanj v večsta-
novanjskih stavbah v okviru
razpisa pridobijo subvenci-
jo za toplotno izolacijo fasade
ali strehe. Lastniki stanovanj-
skih stavb pa lahko zaprosi-
jo še za sofinanciranje vgra-
dnje toplotne črpalke za cen-
tralno ogrevanje, priključi-
tev stavbe na daljinsko ogre-
vanje na obnovljiv vir energi-
je, vgradnjo energijsko učin-
kovitega lesenega zunanjega
stavbnega pohištva, vgradnjo

prezračevanja z vračanjem to-
plote odpadnega zraka ter ce-
Jostno obnovo stavbe. »Ob-
čan, ki predloži popolno vlo-
go, ki izpolnjuje vse pogoje
javnega poziva v času njegove
veljave, bo pridobil nepovrat-
na sredstva,« pojasnjujejo na
Eko skladu. Del ne smete za-
četi pred oddajo vloge.

Sofinanciranje polovice
priznanih stroškov
Ker gre pri teh dveh razpisih
za spodbude naložb v obnovo
starejših stanovanjskih stavb
na degradiranih območjih
devetih občin, je stopnja sofi-
nanciranja višja kot pri razpi-
sih, objavljenih aprila. Pri zad-
njih Eko sklad sofinancira 25
odstotkov naložbe, pri novih
dveh razpisih pa polovico na-
ložbe, ob tem da za vsak ukrep
veljajo še podrobne določbe.
Denimo pri izolaciji fasade je
namesto 12 evrov na kvadratni
meter toplotne izolacije spod-
buda 15 evrov.

Če še niste začeli del, lahko
spet kandidirate
Kaj narediti, če ste že oddali
vlogo na aprilski razpis? Za is-
ti ukrep, torej naložbo, ne mo-
rete pridobiti sredstev na obeh
pozivih, tako se tudi ne morete
prijaviti na oba. Višja subvenci-
ja se izplača v celoti iz sredstev
sklada za podnebne spremem-
be, pojasnjujejo na Eko skla-
du. Torej, če ste oddali vlogo
za aprilski razpis, boste preje-
li običajno spodbudo, torej 25
odstotkov priznanih stroškov,
in ne več, kot je v nominalnem
znesku določeno v posame-
znem ukrepu. »Če pa je občan
z degradiranega območja kan-
didiral na aprilski javni poziv
in še ni začei izvedbe naložbe,

lahko kandidira na junijski jav-
ni poziv za pridobitev višje ne-
povratne finančne spodbude,
vendar mora odstopiti od vlo-
ge, posredovane na aprila ob-
javljeni javni poziv,« pojasnju-
jejo na skladu.

Vloge bodo obdelane šele
jeseni
Pisali smo že, da pri izplačilih
iz sklada za podnebne spre-
membe lahko pride do za-
mud. O tem smo pisali v član-
ku (oe.finance.si/8821711). A
tokrat na skladu težav ne pri-
čakujejo, bodo pa vlagatelji
imeli drugo težavo. Kot na-
poveduje direktor Eko skla-
da Milenko Ziherl, bodo zara-
di kadrovske podhranjenosti,
na katero, pravi, več let opo-
zarja ministrstvo za okolje in
prostor, prve vloge obdelane
šele po dopustih, torej v je-
senskih mesecih. »Ko bodo v
postopku, ne pričakujemo te-
žav z izplačili.«

Ministrstvo: Dodatne
zaposlitve niso mogoče
Na ministrstvu za okolje in
prostor (MOP) pravijo, da je
organizacija dela na Eko skla-
du stvar vodstva tega sklada.
Kot pojasnjujejo, je sicer mi-
nistrstvo za javno upravo že-
lelo zmanjšati število dovolje-
nih zaposlitev tako v Eko skla-
du kot Stanovanjskem skladu
- ta dva sklada sta v pristojno-
sti okoljskega ministrstva. Sled-
nje je doseglo, daje število za-
poslenih ostalo na isti ravni kot
Jani, skupno 73, od tega 39 na
Eko skladu. Povečanje števila
zaposlenih na Eko skladu pabi
lahko šlo le na račun Stanovanj-
skega sklada, kjer da se prav
tako srečujejo s kadrovsko sti-
sko. »Zmanjšanje kadrovskega

načrta v Stanovanjskem skla-
du bi v navedeni pravni osebi
javnega prava pomenilo tudi
odpuščanje delavcev. Upošte-
vaje vse navedeno, povečanje
kadrovskega načrta Eko skla-
da ni mogoče.«
Kaj to pomeni za
vlagatelje?
Za vlagatelja bolj malo, saj če
je vloga pravilna, bo potreb-
na morda samo kakšna do-
polnitev, vloga pa bo odobre-
na. »A če gledamo fasade, to
pomeni, dabodo lahko dela
končana, še preden bodo na
skladu sploh obdelali vlogo.
Torej sov težavah gradbinci,
ki bodo toliko pozneje dobi-
li plačilo za svoje delo,« po-
jasnjuje Franc Props, direk-
tor družbe SPL, ki se ukvar-
ja z upravljanjem stavb. »Mis-
lim, da so na Eko skladu iz-
gubili kompas, verjetno bo-
do morali pri svojem poslo-
vanju nekaj spremeniti,« pra-
vi Props.
Katere so najpogostejše
napake vlagateljev
Na aprila objavljena razpisa za
nepovratna sredstva j e Eko sklad
prejel že več kot štiri tisoč vlog.
Med najpogostejšimi napakami,
zaradi katerih pozovejo kandida-
te za subvencije, da svoje vloge
dopolnijo, so manjkajoče obve-
zne priloge, kot so soglasja vseh
solastnikov stavbe, gradbeno do-
voljenje, fotografija stavbe pred
naložbo. Pogosta so tudi nesldad-
j a med podatki v vlogi in podatki
Geodetske uprave RS, zemljiške
knjige in med gradbenimi dovo-
ljenji. Nemalokrat so pomanjklji-
ve tudi navedbe na predračunu,
denimo ni naveden točen tip fa-
sadnega sistema, toplotne črpal-
ke ali kotla.
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■ Nova razpisa Eko sklada predvidevata tudi sofinanciranje toplotne izolacije fasade, namenjena pa sta tako lastnikom hiš
kot lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Kako se pravilno lotiti obnove fasade, pišemo v sosednjem članku.
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