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FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, 
SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA 

SKLADA 

 
Katarina Kafadar 

svetnica Eko sklada 
 

Velenje, 25. 5. 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 € 
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• 52 svetovalnih pisarn mreže ENSVET  

      po vsej Sloveniji  

• 66 usposobljenih neodvisnih  

     energetskih svetovalcev 

• brezplačni strokovni nasveti in  

• razgovori za gospodinjstva  

     o naložbah v URE ter OVE v stanovanjskih stavbah  

 

 

 

PROGRAM ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA 
OBČANE – MREŽA ENSVET (1) 

www.ensvet.si 
 

 

 

• brezplačna neodvisna svetovanja o naložbah URE in OVE v 
stanovanjskih stavbah po svetovalnih pisarnah mreže 

• objava strokovnih člankov in prispevkov RTV 

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

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

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

• strokovni ogledi naložb izvedenih s pomočjo Eko sklada 

      

 

 

 

PROGRAM ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA 
OBČANE – MREŽA ENSVET (2) 

www.ensvet.si 
ensvet@ekosklad.si 

 

http://www.ensvet.si/
http://www.ensvet.si/
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AKTUALNI JAVNI POZIVI (1) 

 

KREDITI 
• JP 55OB16 za kreditiranje okoljskih naložb občanov  

• JP 56PO16 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb  

• JP 57LS16 za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 

• JP 58ONS16 za kreditiranje gradnje novih skoraj nič-energijskih stavb 
splošnega družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, knjižnic, 
muzejev itd.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

AKTUALNI JAVNI POZIVI (2) 
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE (SUBVENCIJE) 
 

• JP 36SUB-SOCOB15 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* iz 
leta 2015 

• JP 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 

• JP 38SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim 
osebam za električna vozila 

• JP 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove 
naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega 
pomena 

• JP 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne 
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb 

 
* Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, 
Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
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AKTUALNI JAVNI POZIVI (3) 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE (SUBVENCIJE) 
 

• JP 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup 

novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim 
Odlokom o načrtu za kakovost zraka* 

• JP 43SUB-MORS16 Nepovratne finančne spodbude za naložbe 
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v energetsko prenovo 
stavb javnega sektorja 

• JP 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za 
električna vozila  

• JP 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim 
podjetjem za izvedbo energetskega pregleda 

• JP 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za 
naprave za samooskrbo z električno energijo 

 
* Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi 

 

KAKO PRIDOBIMO  
SPODBUDE EKO SKLADA?  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

OBVEZNO še pred 
izvedbo naložbe (!!!) 

na Eko sklad 
oddamo vlogo z 

obveznimi prilogami 
(predračunom, 

fotografijami starega 
stanja itd.) 

Eko sklad nam vroči 
odločbo in pogodbo z 

zneskom 
sofinanciranja 

Izvedemo naložbo 
(lahko takoj po oddaji 

vloge na Eko sklad, 
lahko pa počakamo na 

vročitev odločbe in 
pogodbe Eko sklada in 

nato izvedemo 
naložbo) 

Na Eko sklad pošljemo 
podpisano pogodbo in 

dokumentacijo o 
zaključku naložbe z 
obveznimi prilogami 

(računom, dokazilom o 
plačilu računa, 

fotografijami novega 
stanja itd.)  

Eko sklad nam v 
pogodbenem roku 
nakaže sredstva na 

račun, naveden v vlogi 

Možnost hkratne pridobitve ugodnega kredita in nepovratne finančne 
spodbude Eko sklada za določene ukrepe! Kredit se lahko odobri do celotne 

višine priznanih stroškov naložbe – v tem primeru se subvencija nakaže 
banki za delno poplačilo kredita. 
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SUBVENCIJE ZA STANOVANJSKE STAVBE 

Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb 
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 

SUBVENCIJE ZA STANOVANJSKE STAVBE 
 

 

 

 

Višina spodbude: 

 

• 1 - 2 ukrepa (A – H) 

do 20 % priznanih stroškov naložbe oz. do nominalne omejitve,  

ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe na degradiranih območjih  

• rok za zaključek naložbe: 9 mesecev 

 

• 3 ali več ukrepov (A – H) sočasno v isti starejši stanovanjski stavbi, 1 vloga: 

kot v primeru 1 - 2 ukrepa + 50 %, ne več kot 30 % priznanih stroškov naložbe in ne več kot 50 

% priznanih stroškov naložbe na degradiranih območjih* 

• rok za zaključek naložbe: 18 mesecev 

 
* Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, 

Trbovlje, Zagorje ob Savi 
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Javni poziv 41SUB-OBPO16  Nepovratne finančne spodbude za nove 
skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih 
stavb 

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, … 

 
 

SUBVENCIJE ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE  

SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA 
   

 
Javni poziv 45SUB-EVOB16  Nepovratne finančne spodbude 
občanom za električna vozila  
 
Razpisanih 1,7 mio €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 
 
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. 
 
Najvišja višina spodbude: od 3.000 EUR do 7.500 EUR  
Rok za izvedbo : 9 mesecev 
 
Možnost hkratne pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude! 
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SUBVENCIJE SOCIALNO ŠIBKIM OBČANOM 
ZA ZAMENJAVO KURILNIH NAPRAV NA 
DEGRADIRANIH OBMOČJIH 

 

Javni poziv 36SUB-SOCOB15 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 

 
Razpisan 1 mio €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 
 
 
 
 
Višina spodbude: do 100 % priznanih stroškov naložbe oz. je nominalno 
omejena pri vsaki napravi, ki je lahko predmet spodbude 
 
Naprave, ki so lahko predmet spodbude, so lahko montirane šele po izdaji 
odločbe s strani Eko sklada! 
 
 
 

KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE OBČANOV 
 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 
Odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 

 
• Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,3 % 
• Višina kredita za posamezne namene: od 1.500 € do 20.000 € oz.  
      do 40.000 € pri določenih naložbah (npr. gradnja NEH/PH)  
• Odplačilna doba: do 10 let 
• Zavarovanje kredita: zavarovalna premija 
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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 ničenergijske stanovanjske stavbe 

• Energijsko učinkovite naprave 

• Okolju prijazna vozila 

• Odvajanje in čiščenje odpadnih 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 
 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, 
samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 56PO16 
Odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 

 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,3 % oz. za določene naložbe višji fiksni 
pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države 
• Višina kredita: od 25.000 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov 

naložbe 
• Odplačilna doba: do 15 let, največ do 5 let za nakup določene opreme in 

vozil, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto  

KREDITI ZA PRAVNE OSEBE 
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• Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 

• Zmanjševanje onesnaževanja zraka z drugimi emisijami 

• Gospodarjenje z odpadki 

• Varstvo voda in učinkovita raba vode 

• Odvajanje odpadnih vod in oskrba s pitno vodo 

• Začetne naložbe v okoljske tehnologije 

 

 

KREDITI ZA PRAVNE OSEBE 
 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti  
57LS16 
Odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 

 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0 %  
• Višina kredita: od 25.000 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe 
• Odplačilna doba: do 15 let, največ do 5 let za nakup določene opreme in 

vozil, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto  

 

KREDITI ZA LOKALNE SKUPNOSTI 
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Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 
58ONS16 
Odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 

• Namenjen kreditiranju gradnje novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, knjižnic, muzejev itd.) 

• Energijska učinkovitost stavb, izračunana po metodi za pasivne stavbe 
≫PHPP≪, mora v segmentu računske rabe energije za ogrevanje znašati  
Qh ≤ 6 kWh/m3a 

• Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 0 %  
• Višina kredita: od 25.000 € do 3 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe 
• Odplačilna doba: do 15 let, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto  

KREDITI ZA LOKALNE SKUPNOSTI 
 

Javni poziv 40SUB-LS16  Nepovratne finančne spodbude občinam 
za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
družbenega pomena 
Razpisanih 6 mio €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS 
 

Novogradnja stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo, stavb za zdravstveno oskrbo in stavb za šport 

 

 

 
 

I. skupina: stavba, pretežno grajena iz lesa z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. 
lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) 

II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega in naravnega izvora 

III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, 
ekstrudirani polistiren ipd.). 
 

Dodatna spodbuda: leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 €/m2, masivna lesena fasadna obloga: 
10 €/m2 neto ogrevane tlorisne površine 

 

SUBVENCIJE ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE ŠOLE, 
VRTCE, … 

  Spodbuda v EUR/m2 

Energijska učinkovitost 
stavbe Qh (kWh/m3a) 

I. skupina II. skupina III. skupina 

≤ 6 400 310 240 
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• OBČANOM skoraj 138 mio € za več kot 81.680 naložb v stavbah 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• OBČINAM več kot 5,4 mio € za 14 naložb v nizkoenergijske ali pasivne 

šole, vrtce, telovadnice… 
• OBČANOM in PRAVNIM OSEBAM več kot 2,1 mio € za 500 električnih vozil 

DODELJENE SUBVENCIJE 2008 - 31.12.2015 

9,0% 

13,1% 

12,5% 

15,6% 

35,2% 

3,0% 

2,9% 
8,1% 0,6% 

sončni kolektorji 12,4 mio 9,0%

kurilne naprave na lesno biomaso 18,1 mio
13,1%

toplotne črpalke 17,3 mio 12,5%

zamenjava zun.st. pohištva 21,5 mio 15,6%

izolacija fasade 48,6 mio 35,2%

izolacija strehe 4,2 mio 3,0%

prezračevanje 4,1 mio 2,9%

NEH-PH in stanovanja 11,2 mio 8,1%

ostalo 0,8 mio 0,6%

Izolacija fasade 

Zunanje st. pohištvo 

Toplotne črpalke 

Kurilne naprave  
na lesno biomaso 

Sončni kolektorji 
NEH-PH in  
stanovanja 

Izolacija strehe 

Prezračevanje 

Ostalo 

NAČRTI ZA LETO 2017 

• Neprekinjeno (celoletno) izvajanje javnih pozivov, predvsem za naložbe 
občanov v stanovanjskih stavbah 

 
• Skladno s smernicami države in EU bodo spodbude bolj usmerjene in višje za 

obsežno energijsko prenovo stavb (načelo „več za več“) 
 

• Predvideni tudi novi javni pozivi Eko sklada: 
‐ subvencije za nakup polnilnih postaj za občine; 
‐ subvencije pravnim osebam za posamične ukrepe URE in OVE pri obnovi 

starejših stavb v njihovi lasti; 
‐ za ukrepe učinkovite rabe energije v industriji in storitvenem sektorju;  
‐ subvencije za nakup vozil, namenjenih javnemu potniškemu prometu in novih, 

okolju prijaznih komunalnih vozil; 
‐ pilotni javni poziv za spodbujanje nakupa flot električnih koles in 

elektromotornih koles v lasti lokalnih skupnosti. 
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PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ip-cYCF4IbC_NM&tbnid=Yxs6ZkbaO28lyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siol.net/Sportal/Drugi_sporti/Gimnastika/2009/03/Petkovsku_zmaga_v_Cottbusu_Sajnova_tretja.aspx&ei=4G5MUZ-QN4fitQbshIGIBw&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNFRcX5QSbHKVe5oO_4zrjs3duqcKw&ust=1364049985416283
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PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 
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PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 
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PRIMERI SPODBUJENIH NALOŽB 

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 
 

ENSVET  
www.ensvet.si 

 
 


