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Pregled aktualnih spodbud Eko sklada

za občane

• subvencije

• krediti

• ENSVET

• energetska revščina

za pravne osebe

• državne pomoči

• krediti

za lokalne skupnosti

• subvencije

• krediti

ozaveščevalne 
aktivnosti

• razpisi za NVO

• izobraževalne in 
promocijske aktivnosti



KREDITI

za okoljske naložbe

Občani

3 mes. 

EURIBOR + 

1,3 %

59OB17

za 10 do 20 let

Podjetja

3 mes. 
EURIBOR + 

1,3 %

56PO16

Lokalne
Skupnosti

3 mes. 
EURIBOR + 

1,0 %

60LS17 

Lokalne 
skupnosti 

za gradnjo 
novih sNES 
splošnega 

družbenega 
pomena

3 mes. 

EURIBOR 

+ 0 %

61ONS17



SUBVENCIJE - OBČANI

KOTLI

socialno šibkim 

za zamenjavo  
kurilnih naprav 
na trdna goriva 

z novimi na 
lesno biomaso

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

ELEKTRIČNA 
VOZILA 

62SUB-
EVOB18

OVE

za naprave 
za 

samooskrbo 
z električno 

energijo

49SUB-
SOOB17

PRENOVA

za nove skupne 
naložbe večje 

energijske 
učinkovitosti 

večstanovanjskih 
stavb

41SUB-0BPO16

PRENOVA

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



SPODBUDE - PRAVNE OSEBE

URE ukrepi

v podjetjih

kredit +

subvencija

FS51-PO18

NVO

za sofinanciranje 
projektov na 

področju varstva 
okolja in 

podnebnih 
sprememb

NVO17

Ozaveščevalne in 
izobraževalne

aktivnosti 

na področju 
varstva okolja 

ENERGETSKI 
PREGLED

malim 

in srednjim 
podjetjem

za izvedbo 
energetskega 

pregleda

47SUB-EPPO17

ELEKTRIČNA 
VOZILA

63SUB-
EVPO18



Spodbude za ukrepe URE v podjetjih

Spodbude dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite 
rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. 

UPRAVIČENE OSEBE

• gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o 
gospodarskih družbah 

• zadruge po Zakonu o zadrugah, 

ki nameravajo izvesti začetno naložbo v upravičene ukrepe za URE v stavbah in so 
investitorji naložbe 

VIŠINA SPODBUDE 

• neovratna sredstva do 20 % upravičenih stroškov naložbe in/ali

• kredit do 80 %, brez DDV po trimesečni EURIBOR + 0 %

(najnižji znesek kredita 25.000 EUR, najvišji 2 milijona EUR)



Upravičeni ukrepi

• toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
• toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
• toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
• zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
• zamenjava toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
• vgradnja sprejemnikov sončne energije,
• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
• vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
• optimizacija sistema ogrevanja,
• naprava za samooskrbo z električno energijo,
• gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
• izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
• vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
• uvedbo sistema upravljanja z energijo,
• ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
• naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote.



SUBVENCIJE - OBČINE, JAVNI SEKTOR

Občinam

za nakup novih 
komunalnih vozil 

na območjih s 
sprejetim 

odlokomo načrtu 
za kakovost zraka 

*

60SUB-KVLS17

Občinam

za električna 
vozila in 

polnilnice 

63SUB-EVPO18 

53SUB-EVPOL17 

Občinam

za nakup novih 
avtobusov za 

izvajanje javnega 
potniškega prometa

na območjih občin
s sprejetim odlokom 
o načrtu za kakovost 

zraka *

50SUB-AVPO17

PRENOVA

Javni sektor

za nove naložbe 
rabe obnovljivih 
virov energije in 
večje energijske 

učinkovitosti stavb 

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

možnost subvencije in kredita hkrati

Kredit v celotni višini 
priznanih stroškov 

naložbe

nakazilo  subvencije 
banki za poplačilo 

kredita

Kredit v višini priznanih 
stroškov naložbe  -

minus subvencija 

nakazilo subvencije na 
račun vlagatelja



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



• 1 ali 2 ukrepa (A – I)

do 20 % priznanih stroškov naložbe oz. do nominalne 

omejitve oziroma pri ukrepu D* in I* do 50 % priznanih 

stroškov naložbe oz. do nominalne omejitve

Če bo stara kurilna naprava odstranjena: 

do 50 % oz. do 60 %* priznanih stroškov naložbe oz. do 

nominalne omejitve pri ukrepu B

do 40 % oz. do 50 %* priznanih stroškov naložbe oz. do 

nominalne omejitve pri ukrepu C

• rok za zaključek naložbe: 9 mesecev

• 3 ali več ukrepov (A – I) sočasno v isti starejši 

stanovanjski stavbi, 1 vloga:

kot v primeru 1 ali 2 ukrepa + 50 % (izjema je ukrep, za 

katerega je osnovna višina več kot 30 % priznanih 

stroškov naložbe), in ne več kot 30 % priznanih 

stroškov naložbe

• 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

Nepovratne finančne spodbude občanom: 
višina spodbude



Za zamenjavo stare kurilne naprave bistveno višje spodbude, in sicer če jo zamenjaš s :

❑ kurilno napravo na lesno biomaso:

• do 50 % (prej 20 %) oz. ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR)

• na območjih občin degradiranih zaradi onesnaženega zraka do 60 % (prej 50 %) 
oz. ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR)

❑ toplotno črpalko 

• do 40 % (prej 20 %) oz. ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno 
toplotno črpalko tip voda/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za tip zrak/voda

• na območjih občin degradiranih zaradi onesnaženega zraka do 50 % oz. ne več 
kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tip voda/voda in 
3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za tip zrak/voda.

Nepovratne finančne spodbude občanom: 
višina spodbude



Povečan priliv vlog  OBČANOV 

V 2018 je gede na 2017 v povprečju za dobrih 60 % več vlog
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Menjave ogrevanja OBČANOV 
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Odloki

Spodbuda za 

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

in

C - toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

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

Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: 

Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo 

mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi



•DO, plin – ni TČ, KBLJ,MB

•DO – ni TČ, KB

•plin – ni KB
ostale



Največji porast menjave kotlov na biomaso
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mojca.vendramin@ekosklad.si


