Program BREZPLAČNEGA ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA OBČANE - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno
energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.
V pisarnah mreže ENSVET, razpršenih po celi Sloveniji, delujejo strokovno usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z
brezplačnimi nasveti in razgovori vam pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih in večstanovanjskih stavbah.
Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in
s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.
Mreža energetsko svetovalnih pisarn. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni po
obvezni predhodni najavi na telefon za naročanje strank 02/ 525 16 77, v pokrajinski in študijska knjižnici Murska Sobota na
naslovu Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota. Svetovalci delujejo po dogovoru vsak torek od 16:00 do 18:00 ure. Kontaktne
podatke za pisarno lahko dobite tudi na spletni strani https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik.
Energetsko svetovanje je komercialno neodvisno in je za občane brezplačno. Poteka v obliki individualnih razgovorov, zato se
je nanj potrebno predhodno naročiti.
Svetovanje s pomočjo elektronske pošte ali telefona. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v
svetovalni pisarni. Kljub temu pa je mogoče krajša vprašanja zastaviti svetovalcem tudi preko elektronske pošte ali
telefonskega pogovora. Na podlagi pogovora bo svetovanec dobil tudi pisno poročilo o svetovanju z dogovorjenimi prilogami in
obrazci. Mrežo ENSVET na podlagi prvega in tretjega odstavka 352. člena EZ-1 organizira Eko sklad skupaj z zainteresiranimi
lokalnimi skupnostmi - občinami. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn
mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.
V nadaljevanju sledi pregled možnosti subvencij in ugodnih kreditov, ki so na voljo. Predvsem bi se osredotočili na možnosti
za fizične osebe.
SPLOŠNO. Nepovratne finančne spodbude so namenjene le stanovanjskim stavbam na območju Republike Slovenije. Na javnem
pozivu lahko kandidirajo le fizične osebe. Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba. Vloga mora biti
oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je
oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec, vlogo
in obvezne priloge za vsak posamezni ukrep, kot jih določa javni poziv.
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s
področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi. Obstoječa stanovanjska stavba in
njeni deli, v katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oz. v
skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.
Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po
javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z
ustrezno registrirano dejavnostjo (seznam ustreznih šifer dejavnosti za posamezne ukrepe je objavljen na spletni strani Eko
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sklada). Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ
eno nepovratno finančno spodbudo.
NEPOVRATNE SPODBUDE fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov
energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na
področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Predmet in namen javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na
območju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:
A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
J- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.
L- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.
Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar je pri vsakem izmed ukrepov višina
spodbude tudi nominalno omejena. Pri nekaterih ukrepih, ki bodo izvedeni na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za
kakovost zraka pa višina nepovratne finančne spodbude znaša do 60 % priznanih stroškov naložbe, a je pri vsakem izmed
ukrepov tudi nominalno omejena z najvišjim možnim zneskom spodbude. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za
nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.
UGODNI KREDITI. Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike
Slovenije. Za kreditiranje okoljskih naložb občanov v okviru naslednjih ukrepov:
-

Mikro soproizvodnja toplote in električne energije – kogeneracija,
Sodobna naprava za pridobivanje električne energije - samooskrba
Kurilne naprave na lesno biomaso,
Kondenzacijski kotli na ELKO ali plin
Solarni ogrevalni sistem
Toplotna črpalka
Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,
Celovita obnova stanovanjske stavbe
Osebna vozila a plin,
Nakup vozila na električni pogon ali pogon, ki je kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem
Sistem za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija)
Male sončne, vetrne in vodne elektrarne,
Prekritje objektov z rastlinsko odejo,
Toplotna izolacija fasade / toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Toplotna izolacija tal nad neogrevano
kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom / toplotna izolacija kleti
Zamenjava azbestne kritine,
Zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink,…)
Hišni kompostnik,
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-

Zbiralnik deževnice,
Čistilna naprava za pitno vodo,
Oskrba s pitno vodo, Priklop na javno vodovodno omrežje,
Gospodinjski aparati razreda A+ ali višjega razreda,
Male čistilne naprave,
Priklop na javno kanalizacijsko omrežje,
Zamenjava/vgradnja zunanjega stavbnega pohištva

Pogoji kreditiranja vsebujejo obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR +1,3 %, ter odplačilno dobo, ki je lahko največ 20
let. Višina kredita je omejena do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih
stroškov naložbe.
ZAKLJUČEK. Vljudno vas vabimo na brezplačni posvet v svetovalno pisarno, kjer vam podrobneje svetujemo v zvezi z vašim
željam ali vprašanji povezani z toplotno zaščito, ogrevanjem oziroma rabo energije. Energetsko svetovanje je komercialno
neodvisno in je za občane brezplačno. Poteka v obliki individualnih razgovorov, zato se je nanj potrebno predhodno naročiti.
V upanju, da ste z posredovanimi informacijami zadovoljni vas lepo pozdravljamo. Za nadaljnja pojasnila ali informacije smo
vam brezplačno na voljo.
S spoštovanjem !
Neodvisni energetski svetovalec, vodja energetsko svetovalne pisarne Mestne Občine Murska Sobota, Matej Kramar dipl. inž.
stroj. energetik GSM: 031 588 490 email:ensvet.mk@gmail.com.

3/3

