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KREDITI

za okoljske 
naložbe občanov

3 mes. 

EURIBOR + 

1,3 %

59OB17

kredit za J in K 
do 20 let

za okoljske 
naložbe 

pravnih oseb

3 mes. 
EURIBOR + 

1,3 %

56PO16

za okoljske 
naložbe 
lokalnih 

skupnosti 

3 mes. 
EURIBOR + 

1,0 %

60LS17

za gradnjo 
novih sNES
splošnega 

družbenega 
pomena

za lokalne 
skupnosti 

3 mes. 

EURIBOR 

+ 0 %

61ONS17



SUBVENCIJE - OBČANI

PRENOVA

socialno šibkim 

za zamenjavo 
starih kurilnih 

naprav na trdna 
goriva z novimi 

kurilnimi 
napravami na 

lesno biomaso v 
stanovanjskih 

stavbah na 
območjih občin 
z onesnaženim 

zrakom*

59SUB-SOCOB17

PRENOVA in 
NOVOGRADNJA

za nove naložbe 
rabe obnovljivih 
virov energije  in 
večje energijske 

učinkovitosti 
stanovanjskih 

stavb

A-I

JKL sNES

54SUB-OB17

občanom za 
električna 

vozila 

62SUB-
EVOB18

občanom za 
naprave za 

samooskrbo 
z električno 

energijo

49SUB-
SOOB17

PRENOVA

za nove 
skupne 

naložbe večje 
energijske 

učinkovitosti 
starejših 

večstanovanjs
kih stavb

41SUB-
0BPO16

PRENOVA

občanom za 
zamenjave starih 
kurilnih naprav v 

skupnih 
kotlovnicah 

večstanovanjskih 
stavb 

48SUB-SKOB17

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



SUBVENCIJE - PRAVNE OSEBE, MINISTRSTVA

PRENOVA

za naložbe 
Ministrstva za 

obrambo v 
energetsko 

prenovo stavb

58SUB-MORS17

za sofinanciranje 
projektov 
nevladnih 

organizacij na 
področju varstva 

okolja in 
podnebnih 
sprememb

NVO17

za oddajo 
ponudb 

za promocijo

Eko sklada v 
okviru 

komunikacijskih 
in izobraževalnih 

aktivnosti 

na področju 
varstva okolja 

v letu 2018

PRENOVA

pomoči malim 

in srednjim 
podjetjem za 

izvedbo 
energetskega 

pregleda

47SUB-EPPO17

pravnim 

osebam za 
električna vozila

63SUB-EVPO18



SUBVENCIJE - OBČINE, JAVNI SEKTOR

občinam za 
nakup novih 

komunalnih vozil 
na območjih s 

sprejetim 
odlokom 

o načrtu za 
kakovost zraka *

60SUB-KVLS17

občinam za nakup 
novih avtobusov za 

izvajanje javnega 
potniškega 
prometa na 

območjih občin 

s sprejetim 
odlokom o načrtu 

za kakovost zraka *

50SUB-AVPO17

PRENOVA

za nove naložbe 
rabe obnovljivih 
virov energije in 
večje energijske 

učinkovitosti stavb 

v lasti 

javnega sektorja

52SUB-JS17

NOVOGRADNJA

občinam in 
ministrstvom za 
nove naložbe v 

gradnjo skoraj nič-
energijskih stavb 

splošnega 
družbenega 

pomena

56SUB-LSRS17

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



KREDIT IN SUBVENCIJA HKRATI

možna pridobitev

subvencije in kredita 
hkrati

v celotni višini 
priznanih stroškov 

naložbe

nakazilo  subvencije 
banki za poplačilo 

kredita

v višini priznanih 
stroškov naložbe  -

minus subvencija 

nakazilo subvencije 
na račun vlagatelja



SPODBUDE - NAČELA

Energetski zakon EZ-1

NAČELA

…

15. Člen - načelo spodbujanja

(1) Država in lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata dejavnosti za 
povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih ter drugih nizkoogljičnih virov energije.

(2) Pri določanju spodbud morajo biti okolju prijaznejše naprave, tehnologije, oprema, proizvodi 
in storitve ter dejavnosti deležne večjih ugodnosti od okolju manj prijaznih.

(3) Država in lokalne skupnosti spodbujajo ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o 
energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije.

…



SPODBUDE - NAMEN

EZ-1: 315. člen - namen spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(1) Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije se izvaja z 
namenom zmanjšanja porabe energije, povečanja količine in deleža obnovljivih virov energije, 
povečanja zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanja uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo in 
drugih energetskih razlogov, ki so določeni v EKS.

(2) Višina spodbud je z energetskega vidika oblikovana stroškovno učinkovito in mora 
zagotavljati izvedbo ukrepov. Pogoji in merila za dodelitev spodbud in upravičence do spodbud 
so določeni v predpisu iz prvega odstavka 316. člena tega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je višina spodbud v primeru celovite energetske sanacije 
obstoječih objektov, ki vključuje sanacijo ovoja stavbe, sanacijo stavbnih tehničnih sistemov in 
vgradnjo naprav za rabo obnovljivih virov, relativno višja, tako da investitorje spodbuja k 
celoviti sanaciji.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se pri določitvi načinov spodbujanja in višine spodbud 
lahko upošteva tudi socialni vidik.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se lahko pri določitvi načinov spodbujanja in višine 
spodbud upoštevajo tudi drugi vidiki, kot so varovanje okolja, predvsem zmanjševanje emisij, 
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, uporaba naravnih materialov, spodbujanje 
zaposlovanja, spodbujanje tehnologij, spodbujanje regionalnega razvoja.



SUBVENCIJE ZA OBČANE 54SUB-OB17

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 (nov ukrep, do sedaj samo za 

priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije)

E. energijsko učinkovito leseno zunanje stavbno pohištvo – samo obnova

F. toplotna izolacija fasade – samo obnova

G. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru – samo obnova

H. prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka

I. plinski kondenzacijski kotil za centralno ogrevanje (velja samo v občinah s sprejetim 

odlokom o načrtu za kakovost zraka) – samo obnova

J. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe

K. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe 

L. nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, v novo zgrajeni ali obnovljeni v skoraj nič-

energijskem razredu

Ukrepi D, E, F, G, I in K: samo za obnovo starejših stanovanjskih stavb , GD izdano pred 1. 7. 2010

Spodbuda za ukrep B in C in I 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 POSAMEZNE UKREPE

Tehnične zahteve

Iz obstoječih predpisov:

• PURES (fasada, okna)

• Pravilnik o finančnih spodbudah zaa energetsko učinkovitost, daljinsko 
ogrevanje in rabo OVE (iz Direktive o energetski učinkovitosti) (kotli, 
toplotne črpalke)

• Iz izvedbenih uredb na podlagi Direktive o okoljskem oblikovanju 
proizvodov (eko design) (tolotne črpalke, sončni kolektorji, kotli, naprave 
za prezračevanje,…    napovedana tudi okna in izolacija)

Minimalne zahteve: 

• Pri novogradnji „nadstandard“

• Pri obnovah načeloma nadstandard, a ne vedno



J – gradnja ali nakup – do 150 m2 Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Qh (kWh/m2a) I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 10 125 100 75

≤ 15 105 80 65

K – celovita obnova – do 200 m2 Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Qh (kWh/m2a) I. in II. skupina III. skupina

≤ 25 200 165

Dodatne spodbude :
▪ leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 €/m2 do največ 1.500 EUR
▪ masivna lesena fasadna obloga: 10 €/m2 neto ogrevane tlorisne površine, do 

največ 1.500 EUR (ukrep J) oz. do največ 2.000 EUR za prenovo (ukrep K)

L – nakup stanovanja tudi v novi tri- in večstanovanjski sNES 100 EUR/m2 in v 
prenovljeni sNES 150 EUR/m2 za največ 80 m2 stanovanja

▪ stara stavba je stavba, ki ima GD izdano pred 1. 7. 2010 
▪ pogodba o nakupu sNES stavbe ali stanovanja sklenjena po 1. 1. 2017

SUBVENCIJE ZA sNES - OBČANI





Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih 
stavb splošnega družbenega pomena  

15 mio EUR (40SUB-LS16) in 24 mio EUR (56SUB-LSRS17)

Stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo in stavbe za šport

Dodatna spodbuda

▪ leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 EUR na m2, masivna lesena fasadna obloga: 
10 EUR na m2 neto ogrevane in centralno prezračevane tlorisne površine

SUBVENCIJE ZA sNES - OBČINE, MINISTRSTVA

Spodbuda v EUR na m2

Energijska učinkovitost
Qh (kWh/m3a)

I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 6 400 310 240





H V A L A    Z A   P O Z O R N O S T        hinko.solinc@ekosklad.si


