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• Javni sklad, specializiran za spodbujanje okoljskih 
naložb, izvajalec okoljske politike 

• Ključni finančni mehanizmi za spodbujanje naložb:  

 Ugodna posojila  

 Nepovratne finančne spodbude in pomoči 
(subvencije) 

 Dejavnosti ozaveščanja javnosti  

 Financiranje brezplačnih energetskih 
svetovanj za občane ENSVET  

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index.html  

Celotna sredstva po javnih pozivih za okoljske 
naložbe v letu 2015: 

krediti: 35 mio € , subvencije: 34,3 mio € 

EKO SKLAD 
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KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE OBČANOV 
 

Javni poziv 51OB14, razpisanih 14 mio € do 15.9.2015 
  

• Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 % 

• Višina kredita za posamezne namene: od 1.500 € do 20.000 € 
oz. do 40.000 € pri določenih naložbah (npr. gradnja NEH/PH... 

do 2x 40.000 € = 80.000 €)  

• Odplačilna doba: do 10 let 

• Zavarovanje kredita: zavarovalna premija 



KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE PRAVNIH OSEB 

Javni poziv 53PO15, razpisanih 10 mio € 

 

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 % oz. za dol. 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, vključen moratorij na odplačilo glavnice do 1 

leta  



KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE LOKALNIH SKUPNOSTI 
(KS IN  OBČIN) 

 

Javni poziv 54LS15, razpisanih 8 mio € 

 

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,8 %  

Višina kredita: od 25.000 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih 
stroškov naložbe 

Odplačilna doba: do 15 let oz. 5 let (za nakup določene opreme in 
vozil) 

 



        

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
0
0
0

 E
U

R

Water Protection Waste Management Air Emission Reduction Other Env. Investment



Krediti 2014 po regijah 



 

SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA 
  

Javni poziv 31SUB-EVOB15   Nepovratne finančne spodbude 
občanom za nova in predelana električna vozila  

 Razpisanih 500.000 € 

 
Javni poziv 32SUB-EVPO15   Nepovratne finančne pomoči 

pravnim osebam za nova in predelana električna vozila 
Razpisanih 2.000.000 €  

 

• 5.000 EUR za novo EV ali vozilo, predelano v EV, kategorije M1 

• 3.000 EUR za novo EV ali vozilo, predelano v EV,  kategorije kategorije N1in L7e 

• 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s 
podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g 

CO2/km, kategorije M1, N1 
• 2.000 EUR za novo EV ali vozilo, predelano v EV, kategorije L6e 

 
Vozilo ob oddaji vloge ne sme biti kupljeno oz. predelano!  

Pravila državnih pomoči za pravne osebe – ob oddaji vloge ne sme biti sklenjen noben 
zavezujoč dogovor o nakupu/predelavi!  

 
Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude Eko sklada hkrati, pri čemer se 

kredit lahko dodeli do višine celotnih priznanih stroškov, vendar se nepovratna sredstva v 
tem primeru nakažejo banki za delno poplačilo kredita  

 

 

 
 
 
 
 
 



Javni poziv 29SUB-OB15   Nepovratne finančne spodbude 
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 
 
Razpisanih 14.000.000 € 
• Vlogo lahko odda vsaka FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine 

oziroma ožji družinski član oziroma najemnik s pisnim soglasjem lastnika.  
• Ukrepi D, E, F, G: samo za obnovo starejših stanovanjskih stavb 
• Rok za zaključek naložbe 6 mesecev, razen ko se izvajajo trije ukrepi – 12 mesecev, 

ukrep I – 18 mesecev ali J – 24 mesecev 
• Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude Eko sklada hkrati, pri 

čemer se kredit lahko dodeli do višine priznanih stroškov, vendar se nepovratna 
sredstva v tem primeru nakažejo banki za delno poplačilo kredita  

 
Naložba ob oddaji vloge ne sme biti izvedena! Vlogo je treba oddati pred pričetkom 
izvajanja del! 
 
 

SUBVENCIJE OBČANOM ZA NALOŽBE V ENO IN 
DVOSTANOVANJSKIH STAVBAH TER POSAMEZNIH 

STANOVANJIH 



A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi  
 

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

C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe  
 

D – priključitev starejše eno ali dvostanovanjske  stavbe na daljinsko 
ogrevanje na obnovljiv vir energije  

 

E- vgradnja energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva v starejši 
stanovanjski stavbi 

 
 
 

 

Javni poziv 29SUB-OB15  



F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe 

 

G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši 
eno ali dvostanovanjski stavbi 
 

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 
stanovanjski stavbi 

 

I - gradnja ali nakup pasivne oz. skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe   
 

J – celovita obnova starejše eno ali dvostanovanjske stavbe  
  
K – nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem 

oziroma skoraj nič energijskem razredu 
 
 

 
 

Javni poziv 29SUB-OB15  



Javni poziv 30SUB-OB15   Nepovratne finančne spodbude 
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti  večstanovanjskih  stavb 
 
Razpisanih 8.000.000 €   
 
• Samo za obnovo starejših stanovanjskih stanovanjskih stavb  
• Vlogo odda upravnik, skupnost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik 

etažnih lastnikov 
• Rok za zaključek naložbe 12 mesecev 
• Socialno ogroženi lastniki stanovanj upravičeni do spodbude v višini  

celotnega zneska priznanih stroškov naložbe za njihovo stanovanje 
 
Naložba ob oddaji vloge ne sme biti izvedena;  vlogo je treba oddati pred 
pričetkom izvajanja del! 

 
 
 

SUBVENCIJE OBČANOM ZA NALOŽBE V 
VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH  



A - toplotna izolacija fasade  
 
 
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru  
 
 
 
 
 
 

Javni poziv 30SUB-OB15  



Nepovratne finančne spodbude, dodeljene v letu 2014 ne glede 

na javni poziv po posameznih ukrepih 

Ukrep 

  Vrednost v EUR 

Odobreno 

Podpisane 

pogodbe 
Izplačano 

Št. naložb 
Na podlagi 

izdanih odločb 

Solarni ogrevalni sistemi 541 484.731 469.710 503.799 

Toplotne črpalke 
3.768 3.831.789 3.673.444 3.422.885 

Kotli na lesno biomaso 
1.229 1.791.148 1.710.109 2.009.442 

Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 1.154 1.798.534 1.706.204 1.576.931 

Toplotna izolacija fasade 
1.842 9.439.580 9.119.212 7.519.048 

Toplotna izolacija strehe 
474 738.784 703.255 580.266 

Energijsko učinkovito prezračevanje 522 798.198 733.220 671.563 

Priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 

energije 

1 960 960 0 

Gradnja ali nakup nove NEH/PH 
102 1.337.093 1.337.478 1.479.216 

Nakup stanovanj v večstanovanjski pasivni stavbi 

1 7.725 7.725 139.125 

Celovita prenova v pasivni gradnji 2 46.620 46.620 0 

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 

uravnoteženje ogrevalnih sistemov 

5 16.657 16.657 57.000 

Skupaj 
9.641 20.291.819 19.524.594 17.959.275 



Izplačana nepovratna sredstva po regijah v letu 2014 



 
• Naložbe, za katere so bile subvencije občanom odobrene do 

31. 12. 2014 (ca. 111 mio € za skupaj  več kot 71 tisoč naložb), 
bodo vplivale na 
– manjšo rabo energije za več kot 694 GWh letno 
– zmanjšanje emisij CO2 skoraj 107 tisoč ton letno 
– proizvodnjo energije iz OVE skoraj 598 GWh letno 
 

• Do konca leta 2013 občanom izplačane subvencije v višini 
100,8 milijonov €, ki so spodbudile izvedbo naložb v višini 
skoraj 595 milijonov €, so ob predvideni stopnji DDV  najmanj 
8,5 % (stopnja pri večini subvencioniranih naložb) v državno 
blagajno prispevale davčne prihodke v višini skoraj 50,6 
milijonov € 

VPLIV NA OKOLJE 



 

 

 

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

www.ekosklad.si 
 


