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Do 50% subvencija Eko sklada na PRANA
rekuperatorje – prezračevalne sisteme
Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote PRANA je energetsko učinkovita naprava,
zato lahko pri Eko skladu ( Slovenskem okoljskem javnem skladu ), uveljavljate nepovratne
finančne spodbude do višine 50% ( za degradirana območja v RS – najdete jih na tej povezavi ) od
vrednosti vaše investicije in do 20% za vsa ostala območja v RS.
Podrobnosti o subvenciji najdete s klikom na uradno stran Eko sklada.

V primeru, nakupa prezračevalnega sistema z rekuperacijo PRANA vam svetujemo pri

pripravi in oddaji dokumentacije, ki jo je v dveh ločenih korakih potrebno poslati na Eko
sklad za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
1. Pred naložbo in izvedbo prezračevalnega sistema:





pripravimo vam predračun z žigom, podpisom ter aktualnim datumom veljavnosti,
priložiti je potrebno slike prostora kjer je predvidena vgradnja rekuperatorja (iz slik mora

biti vidno, da poseg še ni bil izveden),

vlogo, ki jo pridobite na uradni strani Eko sklada, ali sledite tej povezavi (razpis veljaven
do porabe sredstev)

kopijo obstoječega gradbenega dovoljenja ( za stavbe zgrajene pred l.1967 potrebujete potrdilo
o uporabnem dovoljenju stavbe na podlagi 197. člena ZGO-1)

2. Po končani izvedbi in zaključeni naložbi v prezračevalni sistem:




posredujete še originalni podpisan in žigosan račun,
fotografijo (oz več njih) prostora kjer je vgrajen rekuperator ,
Dopis o zaključku naložbe ( z enakimi podatki kot na vlogi ob oddaji ),

Za popolno vlogo in vse poslane dokumente je potrebno biti pozoren na:


vloga se mora glasiti na lastnika objekta – nepremičnine



predračun in končni račun ter vsi ostali poimenski dokumenti, se morajo glasiti na lastnika objekta





sama izvedba, vgradnja, montaža in drugi posegi, ne smejo biti izvedeni pred datumom oddaje prve vloge
na Eko sklad
veljaven datum oddaje vloge je z dnem, ko je bila vloga z dokumentacijo oddana na poštnem okencu,
predračun mora imeti veljaven datum, biti mora žigosan in vsebovati ustrezne modele prezračevalnih
sistemov, ki so na seznamu Eko sklada
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