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EKO SKLAD j.s.

aktualno: ugodna 
posojila in nepovratna 
sredstva (subvencije) 
za fizične in pravne 

osebe

brezplačno energetsko 
svetovanje ENSVET

spodbude za 
zmanjševanje 

energetske revščine

Finančne spodbude za okoljske naložbe 

že 30 let



V 10-ih letih dodeljenih 393 mio EUR 
nepovratnih sredstev za skoraj 137.000 
naložb v učinkovito rabo energije ter 
približno za enak znesek kreditov za 10 
% teh naložb. 
Trenutno odprtih 14 javnih pozivov, 
lani prejeli več kot 35.000 vlog, izdali 
več kot 26.000 odločb



77 mio EUR

odobrenih 
subvencij

50 mio EUR

dodeljenih 
kreditov

več kot 
25.000 
vlog

Povprečje 2019-2021



Učinki spodbud 2021

505 mio EUR 
investicij

za izvedbo 
teh investicij  

potrebnih 
okrog 6.300 

delovnih 
mest

s posrednimi 
učinki okrog 

10.000

“zelenih“ 
delovnih mest

zaradi spodbujenih 
ukrepov Eko sklada  

gospodinjstva 
porabijo za 

energijo vsako leto 
za novih 10 mio 
EUR manj kot bi 

sicer

392 GWh 

prihrankov 

energije



1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 nepovratne finančne spodbude za IZVEDENE NALOŽBE nakupa in vgradnje naprav za 

individualno in skupnostno samooskrbo GOSPODINJSKIH odjemalcev ali MALIH POSLOVNIH 

odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in za 

naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

 skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo:

 večstanovanjske stavbe (stanovanjska, poslovno-stanovanjska, stanovanjsko-poslovna, poslovna stavba idr.)

 skupnosti OVE 

 pravica se dodeli za naložbo, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ob oddaji vloge že 

obratuje

 kot datum izvedbe se šteje datum opravljene storitve na računu oz. datum izdaje računa

 šteje se, da naprava obratuje, ko je priključena na podlagi veljavne Pogodbe o uporabi sistema



1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 kot naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom se upošteva naprava s 

prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 

0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo pri nazivni električni moči (v kW). (0,7 h x 13 kW = 

9,1 kWh)

 naprava mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega GD oz. je bila za 

stavbo izdana odločba o legalizaciji oz. odločba o  domnevi izdanega gradbenega in uporabnega 

dovoljenja. Naprava je lahko nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se 

nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov

 nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo

 naprava mora biti skladna z zahtevami iz Soglasja za priključitev in Pravilnika o tehničnih zahtevah 

naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije



2. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE IN UPRAVIČENI 

STROŠKI NALOŽBE

 višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo 

z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe

 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo 

brez baterijskega hranilnika, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe

 in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

 če ima vlagatelj stalno prebivališče/sedež ter zemljišče, na katerem stoji stavba, ki bo 

samooskrbovana, leži na območju iz 9. čl. Zakona o Triglavskem narodnem parku, se v skladu s 1. 

odst. 11. čl. ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 

25 %



2. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE IN UPRAVIČENI 

STROŠKI NALOŽBE

 UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE vključno z DDV so stroški:

 nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika)

 nakupa baterijskega hranilnika električne energije

 montaže naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom ter zagona 

sistema

 montaže naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika) ter 

zagona sistema

 pripadajočih električnih inštalacij in opreme



3. UPRAVIČENE OSEBE

 fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana

 solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan

 družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo 

samooskrbovan

 pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki 

samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti 

skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v 

Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 

državnega proračuna, ki so investitorji in:

 lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana

 solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del, ki bo samooskrbovan

Lastništvo zemljišča bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo!



4. PRAVOČASNA IN POPOLNA VLOGA

 vlogo mora Eko sklad prejeti pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v UL RS

 vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 104SUB-SO22 in obvezne priloge:

 Izjavo o sprejemanju pogojev 104SUB-SO22, ki je kot obvezna priloga del obrazca Vloga 104SUB-SO22 za individualno 
samooskrbo

 račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom ali račun za nakup in montažo naprave za 
samooskrbo brez baterijskega hranilnika, ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatke proizvajalca o napravi za 
samooskrbo in podatke o baterijskem hranilniku (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, 
število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji

 dokazilo o plačilu celotnega računa ali kopijo pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe

 izjavo o že prejetih „de minimis” pomočeh, s strani pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, fizičnih oseb, ki 
samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije

 fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo, na kateri so po številu razvidni vsi nameščeni moduli

 fotografijo vgrajenega baterijskega hranilnika

 kopijo Soglasja za priključitev

 kopije Pogodb o uporabi sistema

 v primeru skupnostne samooskrbe soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva 
nakažejo na bančni račun pooblaščenca, pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku 
predmetnega javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec, ter 
izjavo o izpolnjevanju pogojev na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije

 v primeru skupnostne samooskrbe seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo 
oziroma naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije

Kmetje (davčni zavezanci, NDDK) naj priložijo še uradni dokument, na katerem je navedena njihova KMG-MID številka, ki 
jo potrebujemo za preveritev „de minimis” pomoči.



5. DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI

 prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne ali rabljene opreme/naprav

 naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo

 nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo 

oz. upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci

 naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi, 

Pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje

 stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, ter stavba, ki bo 

samooskrbovana, morata biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve 

objektov. 

 prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odstraniti naprave za samooskrbo oz. 

baterijskega hranilnika prej kot po 3 (treh) letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude po tem 

javnem pozivu

 nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za naložbo, ki je predmet te vloge, 

že dodeljena katerakoli druga nepovratna finančna spodbuda, z izjemo spodbud, dodeljenih s strani 

občin. 



6. DODELJEVANJE POMOČI „DE MINIMIS“

 za vlagatelje, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu 

pridobljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu „de minimis”

 skupna višina pomoči „de minimis”, dodeljena vlagatelju, ne sme preseči najvišjega 

dovoljenega zneska v zadnjih treh proračunskih letih 

 javni poziv natančneje določa, kdaj se nepovratna finančna spodbuda ne dodeli

 podatke o že prejetih pomočeh „de minimis” bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od 

vlagatelja pa pridobil pisno izjavo (na predpisanem obrazcu)

 v javnem pozivu je tudi navedeno, kaj pomeni „enotno podjetje”

 če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali „de minimis” pomoči (javno financiranje), 

kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči



7. IZDAJA ODLOČBE IN IZPLAČILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

 Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in 

popolne vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude

 Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je 

bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z 

dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani 

Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.

 Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 

(šestdesetih) dneh po dokončnosti odločbe na bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se 

dodeljena spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.



SPREMEMBE JAVNIH POZIVOV – PURES -3

 zaradi uveljavitve novih zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 

70/22, PURES-3) je Eko sklad januarja 2023 v Uradnem listu RS objavil spremembe javnih 

pozivov. Spremembe se nanašajo na tehnične zahteve glede toplotne prehodnosti novih oken in 

izolacije fasad, in sicer:

 minimalna zahtevana vrednost toplotne prehodnosti za okna, vgrajena v zunanji zid; balkonska 

vrata, zastekljene fasade z okvirjem iz lesa ali umetnih mas, je po novem Uwdov ≤ 1,0 W/(m2K) in 

ne 1,1 W/(m2K)

 pri izvedbi toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu pa je po novem 

zahtevano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 

W/m2K (prej 0,23). To pomeni, da se bo zahtevana debelina toplotne izolacije v povprečju 

povečala za 2-3 cm. 

 Spremembe javnih pozivov so začele veljati za vloge, vložene po 1.2.2023, razen pri Javnem 

pozivu 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 

virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, kjer bodo te spremembe veljale za naložbe, 

ki so bile izvedene od 1.2.2023 dalje.



Hvala za pozornost!

Primož Krapež, pkrapez@ekosklad.si


