
V Sloveniji je še vedno preveč objektov, ki niso bili zasnovani energetsko učinkovito in potrebujejo prenovo. 
Da bi se to spremenilo so pri Eko skladu pred nekaj dnevi objavili nov razpis za pridobitev nepovratnih 
finančnih sredstev v primeru posodobitve ogrevalnega sistema, in sicer do kar 50 %! Nepovratna finančna 
sredstva lahko kombinirate tudi z ugodnimi krediti Eko sklada.

Za do 50 % lahko strošek začetne investicije znižate v primeru, 
če obstoječe ogrevalne sisteme nadomestite z naslednjimi:

• toplotno črpalko,
• plinskim kondenzacijskim kotlom.

Nepovratna finančna sredstva pa je mogoče pridobiti tudi za:
• sončne kolektorje, 

• prezračevalne sisteme z rekuperacijo toplote, 

• male sončne elektrarne, 

• biomasne kotle.

Izbirate lahko med napravami, ki se nahajajo na seznamu Eko sklada. Njihovim strogim zahtevam in 
predpisom zadostujejo tudi številni Viessmann produkti, ki jih odlikujejo nemška kakovost, privlačne cene in 
visoka energijska učinkovitost.

Seznam lahko preverite TUKAJ.

Za posodobitev 
ogrevalnega sistema 
na voljo nova nepovratna 
finančna sredstva! 

viessmann.si

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe
http://www.viessmann.si


Še nekaj dodatnih informacij o višini nepovratnih finančnih sredstev. 

Vgradnja toplotne črpalke za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 20 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

• 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja/voda);
• 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri prvi vgradnji ogrevalnega 

sistema v stanovanjski stavbi oziroma, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne 
naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 40 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

• 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja/voda);
• 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave 

z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 50 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

• 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja/voda);
• 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave 

z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka.
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viessmann.si
Pri pridobitvi nepovratnih finančnih sredstev za znižanje stroškov 
začetne investicije vam pomagajo tudi naši strokovnjaki!

Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratnih finančnih sredstev se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, 
ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje in mora imeti 
vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti vsaj v 
»A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.

Priznani stroški vključujejo:
• nakup in vgradnjo enega plinskega kondenzacijskega kotla na stanovanjsko enoto,
• predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov 

ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
• električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema 

ter zagon sistema.

Viessmann toplotne črpalke ustrezajo razpisnim pogojem za pridobitev subvencij. 
Več informacij o posameznih proizvodih si lahko ogledate TUKAJ.

Viessmann plinski kondenzacijski kotli ustrezajo razpisnim pogojem za pridobitev subvencij. 
Več informacij o posameznih proizvodih si lahko ogledate TUKAJ.

NOVO!

*Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obveščanja. 

http://www.viessmann.si
https://www.viessmann.si/sl/stanovanjska-zgradba/toplotne-crpalke.html
https://www.viessmann.si/sl/stanovanjska-zgradba/plinski-ogrevalni-kotli-plinske-peci/plinski-kondenzacijski-kotli.html

