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PREBIVALSTVO 

krediti, subvencije,  

energetska revščina  

JAVNI SEKTOR 

subvencije, krediti 

GOSPODARSTVO 

državne pomoči, krediti, 
subvencije  

PROMOCIJA IN RAZVOJ 
izobraževanje, ozaveščanje, 
nevladni projekti, ENSVET 

 

• sofinancirali 
z 258 mio EUR 
nepovratnih sredstev 
skoraj 110.000 naložb v 
učinkovito rabo energije 

 
• dodelili 
276 mio EUR kreditov za 
dobrih 10.000 okoljskih 
naložb 

V zadnjih 10-ih 
letih smo: 



4 x KREDITI za okoljske naložbe 

 

OBČANI 

 

3 mes.  

EURIBOR +  

1,3 % 

59OB17 

 
kredit za A in B  

do 20 let 
 

 

 

 

 

 

 

PRAVNE  

OSEBE 

 

SUBVENCIJE  

+ KREDITI 

3 mes.  

EURIBOR +  

0 % 

76FSPO19 

 

 

 

  

 

OBČINE 

 

3 mes. 
EURIBOR +  

1,0 % 

 

60LS17 

  

 

OBČINE 

 

za gradnjo 
novih sNES 
splošnega 

družbenega 
pomena 

3 mes.  

EURIBOR  

+ 0 % 

61ONS17 

  



7 x SUBVENCIJE ZA OBČANE 
 

 

KOTLI 

socialno 
šibkim  

za 
zamenjavo 

starih 
kurilnih 
naprav z 
novimi 

kurilnimi 
napravami 

na lesno 
biomaso  

69SUB-
SOCOB19 

ZERO** 

  

1 in 2-stan. 

PRENOVA in 
NOVOGRADNJA 

za nove naložbe 
rabe obnovljivih 

virov energije  
in večje 

energijske 
učinkovitosti 
stanovanjskih  

stavb* 

 

74SUB-OB19 

 

ELEKTRIČNA 
vozila  

 

79SUB-
EVOB20 

OVE - PV 

 

naprave za 
samooskrbo 
z električno 

energijo 

 

71SUB-SO19 
 
 

3 in več-stan. 

PRENOVA 

 

za nove 
skupne 

naložbe večje 
energijske 

učinkovitosti 
starejših 

večstanovanjs
kih stavb 

67SUB-
0BPO19 

ZERO** 

3 in več-stan. 

KOTLOVNICE 

občanom za 
zamenjavo 

starih 
kurilnih 
naprav v 
skupnih 

kotlovnicah 
večstanovanj

skih stavb  

48SUB-
SKOB17 

 

ZERO** 

 

sNES 
PRENOVA 

in 
NOVOGRA

DNJA 

gradnja 
sNES 

A, B, C 

 

73SUB-
sNESOB19 

* Višje subvencije za nekatere ukrepe na območjih občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:  Celje, 
Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi,  

 

** ZERO: 100 % subvencija občanom, prejemnikom denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka 
 



4 x SUBVENCIJE ZA PRAVNE OSEBE 

 

NOVOGRADNJA 
IN PRENOVA 

 

 

URE ukrepi za vse 
investitorje, ki 

niso prejemniki 
proračunskega 

denarja 

subvencija 
+ 

kredit 

3 mes. + 0 % 

EURIBOR  

76FS-PO19 

OVE - PV 

 

naprave za 
samooskrbo z 

električno 

energijo  

 

za podjetja, s.p., 
občine, društva, 

zadruge… 

 

71SUB-SO19 

 

ENERGETSKI 
PREGLED 

malim  

in srednjim 
podjetjem  

za izvedbo 
energetskega 

pregleda 

 poslovnih stavb 

 

 

 

75SUB-EPPO19 

 

 

ELEKTRIČNA   

VOZILA 

 

pravnim osebam 

(podjetja, 
občine, zadruge) 

 

66SUB-EVPO19 

 

 

 

 

 



4 x SUBVENCIJE ZA OBČINE 

 

za nakup novih 
komunalnih vozil na 
območjih s sprejetim 

odlokom  

o načrtu za  

kakovost zraka * 

 

68SUB-KV19 

 

 

za nakup novih 
vozil za prevoz 

potnikov 

s sprejetim 
odlokom o načrtu 

za kakovost zraka * 

 

70SUB-PP19 

 

ZA 

IZGRADNJO 

KOLESARSKE  

INFRASTRUKTURE 

 

61SUB-LSKI19 

NOVOGRADNJA 

sNES 
za nove naložbe v 
gradnjo skoraj nič-
energijskih stavb 

splošnega  

družbenega  

pomena 

 

 

(vrtci, šole,  

športne dvorane, 
knjižnice…) 

72SUB-
sNESLS19 

*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:  Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor + 
Miklavž ob Dravskem polju, 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 



www.ekosklad.si 



 
JAVNI POZIV 74 SUB-OB19 

 

 

 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe OVE in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb – vloga po izvedbi naložbe! 
  
A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema  
B. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje  
C. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje 

starejše stanovanjske stavbe 
D. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje  
E. priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega 

ogrevanja  
F. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski 

stavbi 
G. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe 
H. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v 

starejši stanovanjski stavbi 
I. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo 

v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi 
J. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 
 



A. gradnja ali nakup eno ali dvostanovanjske sNES 
B. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe 
C. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni tri- in večstanovanjski sNES 

 

• občanom za gradnjo sNES, višina sredstev 4 mio EUR  

• opredeljene so toplotne prehodnosti za sklope toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški 
zrak U ≤ 0,15 (0,17 prenova) in proti terenu U ≤ 0,17 (0,20 prenova), za okna in vhodna 
vrata U ≤ 0,90 W/(m2K)  

• omejena je energija za ogrevanje kWh/(m2a) ≤ 15 (25 prenova) in za pohlajevanje ≤ 15  

• 50 % dovedene energije za delovanje stavbe mora biti iz obnovljivih virov 

• opredeljena je učinkovitost naprav za prezračevanje z rekuperacijo ≥ 80 % 

• pri novogradnjah so lesena okna obvezna v I. skupini stavb, izoliranih s TI naravnega 
izvora  

• za preverjanje kriterijev se uporablja izračun po metodologiji PHPP za skoraj nič 
energijske stavbe, PHPP 9 (2015) in klimatski podatki za mesto Ljubljana (T2000 -
2009/J1991-2010) 

• predložiti je potrebno merilno poročilo o zagotavljanju ustrezne zrakotesnosti stavbe, s 
potrdilom o kalibraciji merilne opreme 

 
 

 

 
 
 
 



A Gradnja ali nakup sNES Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe 

Energija za ogrevanje stavbe QH 
[kWh/(m2a)] 

Energija za pohlajevanje  
stavbe QK [kWh/(m2a)] 

I. skupina 
 Naravni, lesena okna 

II. skupina 
Mineralni 

III. skupina 
Sintetični 

≤ 10 
≤ 15 

135 100 75 

≤ 15 115 80 65 

B Celovita obnova sNES 
Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine 

stavbe  

Energija za ogrevanje  
stavbe QH [kWh/(m2a)] 

Energija za pohlajevanje  
stavbe QK [kWh/(m2a)] 

I. skupina 
Naravni in mineralni 

II. skupina 
Sintetični 

≤ 25 ≤ 15 200 170 

C  Nakup stanovanja 

100  EUR/m2   v novi tri- in večstanovanjski sNES za največ 80 m2  

150  EUR/m2   v prenovljeni tri- in večstanovanjski sNES za največ 80 m2  



 
 
 
 

 



 

• občinam za gradnjo sNES splošnega družbenega pomena (vrtci, šole, športne 
dvorane, kulturni in zdravstveni domovi, knjižnice) 

• višina sredstev 17 mio EUR, od tega 10 mio EUR iz Sklada za podnebne 
spremembe za gradnjo lesenih stavb iz I. skupine * OPOMBA 

 
 

 
 

 

 

 

• I. skupina: stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe, ki je grajen z lesom, 
mora biti večji od ostalih), z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih 
materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni 
kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim 
pohištvom v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega 
stavbnega pohištva (v m2) 

JAVNI POZIV 72SUB-sNESLS19  

  Spodbuda v EUR na m2 

Energija za ogrevanje, energija 

za hlajenje stavbe:  
QH, QK [kWh/(m3a)] 

 
I. skupina 

 
II. skupina III. skupina 

≤ 6 400 310 240 



DODATNI TRAJNOSTNI KRITERIJI  

• opredeljene so toplotne prehodnosti za sklope toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški 
zrak ≤ 0,15 in teren ≤ 0,17, za okna in vhodna vrata ≤ 0,90 W/(m2K)  

• opredeljena je energija za ogrevanje in za pohlajevanje stavbe: ≤ 6 kWh/(m3a)  

• opredeljena je učinkovitost naprav za prezračevanje z rekuperacijo ≥ 80 % 

• več kot 50 % dovedene energije za delovanje stavbe mora biti iz obnovljivih virov 

• za preverjanje kriterijev se uporablja metodologiji PHPP za skoraj nič energijske 
stavbe, PHPP 9 (2015) in klimatski podatki za mesto Ljubljana (T2000 -2009/J1991-
2010) 

• lesena gradnja, lesena okna, izolacijski materiali naravnega izvora, so obvezni v I. 
skupini z najvišjo spodbudo, pri čemer odgovorni vodja projekta poda izjavo, da 
bodo vgrajeni materiali in naprave ustrezale zahtevam za trajnostno gradnjo 

• meritev zrakotesnosti stavbe je izvedena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada 

• med priznane stroške spadajo še: pokrita kolesarnica, parkirišče za električne 
avtomobile s polnilnicami, zajem in uporaba deževnice za namakanje zunaj in 
uporaba v stavbi, ozelenjena streha  

 



 
 

 

 

  spodbuda za več kot 
1.300 sNES  

54SUB-OB17 
414 vlog za sNES  

ca. 12.300 EUR na naložbo  

73SUB-sNESOB19   
trenutno 220 vlog  

2 + 2 mio EUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SUB-VIS11 in 14SUB-VIS12 - 5,5 mio € 
za novogradnjo in prenovo 

14 izvedenih in izplačanih naložb v letih 2013 do 2014 

 

40SUB-LS16 - 12 mio EUR 
30 vlog 

25 pogodb, 5 odstopov 

23 izvedenih in izplačanih naložb v letih 2017 do 2020 

 

56SUB-LSRS17 - 25 mio EUR 
50 vlog 

45 pogodb, 1 dopolnjevanje, 4 odstopi 

do sedaj 10 izvedenih in izplačanih naložb  
v letih 2019 do 2020 

 

72SUB-sNESLS19 - 17 + 6 mio EUR 
45 vlog  

po rebalansu in Covidu-19 le 7 mio EUR  (- 6 -10 mio EUR ) 





      H V A L A    Z A   P O Z O R N O S T        silvija.kovic@ekosklad.si 
 
         Podatki o javnih pozivih so informativne narave. Za aktualne podatke obiščite spletno stran www.ekosklad.si 

 

 

 

 

 


