
Spoštovani,

Odlok Mestne občine Kranj o načrtu za kakovost zraka, ki je bil sprejet tudi na Vladi RS,
je ključna in zadostna podlaga za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko
sklada na območju Mestne občine Kranj skladno z določili javnih pozivov 24SUB-OB14 in
25SUB-OB14.

Ponovno poudarjamo, da bomo pri dodeljevanju nepovratnih sredstev za naložbe na
degradiranih območjih upoštevali podatke, ki smo jih prejeli od občin na degradiranih
območjih.

Za naložbe, ki se nanašajo na obnovo starejših stavb na degradiranih območjih, bo
subvencija vedno višja za naslednje ukrepe:

toplotna izolacija fasade,

toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode,

toplotna izolacija strehe,

zamenjava zunanjega stavbnega pohištva z lesenim,

vgradnja prezračevanja z rekuperacijo,

celovita prenova stavbe,

priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

Iz sprejetega odloka Mestne občine Kranj izhaja, da spodbuda za kurilne naprave na
lesno biomaso in za toplotne črpalke za ogrevanje ne bo dodeljena na območjih, kjer je
kot prednosten način ogrevanja določeno daljinsko ogrevanje oz. na območjih kjer pa  je
prednostna uporaba zemeljskega plina, spodbuda ne bo dodeljena za vgradnjo kurilnih
naprav na lesno biomaso. Torej, za kurilne naprave na lesno biomaso na teh območjih
 subvencija ne more biti dodeljena.

Ponovno poudarjamo, da je odvisno od podatkov občine, kje bo subvencija za toplotne
črpalke za ogrevanje višja, torej kjer s strani občine ni določenih omejitev glede načina
ogrevanja, višja subvencija za kurilne naprave na lesno biomaso pa sploh ni možna, kar
je skladno s sprejetim Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v
letih 2013, 2014 in 2015, ki je podlaga za dodeljevanje višjih subvencij za naložbe na
degradiranih območjih.
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Lep pozdrav!

Vesna Vidič,

Sekretarka Eko sklada

_________________________

Eko sklad, j.s. 
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