
26.9.2017 

1 

EKO SKLAD, MREŽA ENSVET 
IN EKOŠOLA 

 
Darja Kunovar 

Svetovalka direktorja Eko sklada 
 

Laško, 18. 9. 2017 

EKO SKLAD 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, specializiran za spodbujanje 
okoljskih naložb in izvajanje okoljske politike, ki jo določajo pristojna 
ministrstva. 

 
Ključni finančni mehanizmi za spodbujanje naložb  
• ugodna posojila, 
• subvencije (nepovratne finančne spodbude in pomoči), 
• dejavnosti ozaveščanja javnosti, 
• brezplačna energetska svetovanja za občane ENSVET. 

 
Sredstva po javnih pozivih za okoljske naložbe 2017 (ocenjeno)  
• krediti:   30 mio € 
• subvencije:   65,6 mio € 

PREGLED AKTUALNIH SPODBUD EKO SKLADA 

Spodbude za občane 

• Subvencije in krediti 

• ENSVET 

• Energetska revščina 

Spodbude za pravne 
osebe 

• Državne pomoči in krediti 

Spodbude za lokalne 
skupnosti 

• Nepovratne spodbude in 
krediti 

Ozaveščevalne 
aktivnosti 

• Javni razpisi 

• Izobraževalne in 
promocijske aktivnosti 

Primeri izvedenih 
naložb 

SUBVENCIJE ZA STANOVANJSKE STAVBE 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Javni poziv 37SUB-OB16) 
Razpisanih 15,8 mio €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS  

 

A - solarni ogrevalni sistemi   

B - kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso 

C - toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe 

D - priključitev starejših stavb na daljinsko ogrevanje na OVE 

E - energijsko učinkovito leseno zunanje stavbno pohištvo  

F - toplotna izolacija fasade  

G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

H - prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka 

I - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe 

J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe  

K - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu 

 

Ukrepi D, E, F, G, J in K: samo za obnovo starejših stanovanjskih stavb (GD izdano pred 1. 1. 2003) 

Spodbuda za ukrep B in C na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt 

ali lokalni energetski koncept določa drug prednostni način ogrevanja 

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti 
starejših večstanovanjskih stavb (Javni poziv 41SUB-OBPO16) 
Razpisanih 10 mio €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 

 

A - toplotna izolacija fasade  

B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru  

C - optimizacija sistema ogrevanja  

D - obsežna energetska obnova  

 

• Do subvencije so poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, letos prvič upravičeni tudi lastniki stanovanj, ki so 
pravne osebe. 

• Vlogo na ta javni poziv odda upravnik, skupni predstavnik oz. pooblaščenec etažnih lastnikov, … 

 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih 
naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (Javni poziv 48SUB-SKOB17) 

 

 

SUBVENCIJE ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE  Kaj je še na voljo občanu? 

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (Javni poziv 45SUB-
EVOB16) 
Najvišja višina spodbude: od 3.000 EUR do 7.500 EUR  
Spodbude za: 
• nakup novih vozil na električni pogon,  
• nakup novih priključnih hibridnih vozil (plug-in),  
• nakup novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom  dosega (range extender),  
• predelavo vozila v električno,  
• nakup vozila, predelanega v električno. 

 
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih 
kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v 
stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za 
kakovost zraka (Javni poziv 36SUB-SOCOB15) 
 
Višina spodbude: do 100 % priznanih stroškov naložbe oz. je nominalno omejena pri vsaki napravi, ki je 
lahko predmet spodbude 

 
Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno 
energijo (Javni poziv 49SUB-SOOB17) 
 
Višina spodbude: od 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane 
nazivne električne moči naprave 
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• Sodobne naprave in sistemi za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne 
tople vode 

• Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne 
tople vode 

• Sodobne naprave za pridobivanje električne energije 

• Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb 

• Nizkoenergijske, pasivne in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe 

• Okolju prijazna vozila 

• Energijsko učinkovite naprave 

• Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda 

• Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in 
ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva 

• Učinkovita raba vodnih virov 

• Oskrba s pitno vodo 

KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE OBČANOV 
 SUBVENCIJE 

• Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila (2 mio EUR) 
• Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega 

pregleda (0,3 mio EUR) 
 

KREDITI 
• Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (naprave za ogrevanje in hlajenje, soproizvodnja 

toplote in EE, daljinsko ogrevanje, proizvodnja EE iz OVE, energetska prenova stavb, 
gradnja skoraj nič energijskih stavb, rekuperacija itd.) 
 

• Zmanjševanje onesnaževanja zraka z drugimi emisijami (priklop na plinovod, postavitev 
kolesarnic, polnilnih postaj, projekti za trajnostno mobilnost, tehnologije, ki zmanjšujejo 
onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu itd.) 
 

• Gospodarjenje z odpadki 
• Varstvo voda in učinkovita raba vode 
• Odvajanje odpadnih vod in oskrba s pitno vodo 
• Začetne naložbe v okoljske tehnologije 

 
 

SPODBUDE ZA PRAVNE OSEBE 
 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti  57LS16  
 
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-
energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Javni poziv 40SUB-LS16) in 
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (58ONS16) 
Novogradnja stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo, stavb za zdravstveno oskrbo in stavb za šport. 
 

Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški 
promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka 
(Javni poziv 42SUB-AVPO16)  

 
 

SPODBUDE ZA LOKALNE SKUPNOSTI 
 

PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

 

 

• 52 svetovalnih pisarn mreže ENSVET  

      po vsej Sloveniji  

• 66 usposobljenih neodvisnih  

     energetskih svetovalcev 

• brezplačni neodvisni strokovni nasveti  

      za gospodinjstva  

     o naložbah v URE ter OVE v stanovanjskih stavbah  

 

 

 

PROGRAM ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA 
OBČANE – MREŽA ENSVET (1) 

www.ensvet.si 
 

http://www.ensvet.si/
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• brezplačna neodvisna svetovanja o naložbah URE in OVE v 
stanovanjskih stavbah po svetovalnih pisarnah mreže 

• objava strokovnih člankov in prispevkov RTV (oddaja Ambienti, Dobro 
jutro, lokalne televizije in radijske postaje itd.) 

• predavanja občanom in upravnikom (na sejmih, prireditvah ipd.) 

• projekt ZERO (brezplačni paket naprav za mehke ukrepe zniževanja 
porabe vode in energije ter nasvet z obiskom na domu za energetsko 
revne občane) 

• strokovni ogledi naložb izvedenih s pomočjo Eko sklada 

• predavanja in delavnice v šolah in vrtcih o URE in OVE    

 

 

 

PROGRAM ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA 
OBČANE – MREŽA ENSVET (2) 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE MREŽE ENSVET Z EKOŠOLO 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

Kaj lahko naredim doma? 

Učinkovita raba v gospodinjstvu 

Učinkovite naprave v 
gospodinjstvu (kuhinja, dnevna 

soba…) 

Eko obnašanje ljudi: npr. preglej 
položnice, kolikor prihranimo 

lahko v nekom določenem 
obdobju, primerjava prihrankov v 

1 mesecu in v 1 letu 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE MREŽE ENSVET Z EKOŠOLO 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

Učinkovita raba energije  

Voda (varčevanje z vodo, uporaba vode, 
odpadna voda) 

Varčne žarnice, raba energije v domu 

Razsvetljava 

Svež zrak – prezračevanje, različne naprave za 
ogrevanje domov 

Hiša znotraj in hiša zunaj, senčenje, postavitev 
hiše 

Izolacijski materiali 

Delavnica izdelava tesnila "Gosenica" 

 Poklici prihodnosti (učinkovita raba energije) 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE MREŽE ENSVET Z EKOŠOLO 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

Trajnostna mobilnost 

Ogljični odtisi pri 
avtomobilih 

Transportni kilometer, pot 
hrane 

Primerjava med avtomobili: 
npr električni in bencinski 

oz. dizelski 

www.trajsnostnamobilnost.si 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE MREŽE ENSVET Z EKOŠOLO 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

Čist zrak 

Toplogredni plini 

Ogljični odtis - naš način 
življenja in vpliv na okolje 

www.dnevnik.si 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE MREŽE ENSVET Z EKOŠOLO 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

www.klinfo.rtl.hr 

Recikliranje 

Smeti kot surovine in ne 
odpadek, recikliranje 

Ponovna uporaba izrabljenih 
materialov 

Skrb za naravo 

Delavnica sestavi vetrnico 

http://www.ensvet.si/
http://www.ensvet.si/
http://www.ensvet.si/
http://www.ensvet.si/
http://www.ensvet.si/
http://www.ensvet.si/
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Storite nekaj dobrega za prihodnost   
in  

izkoristite možnost pridobitve spodbud Eko sklada! 
 

Hvala za pozornost!  
 

Eko sklad, j.s.   Bleiweisova cesta 30   1000 Ljubljana 

www.ekosklad.si 
 

www.ensvet.si 
 

 


