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Občanom, podjetnikom in občinam 

pomagamo pri odločitvah za okoljske naložbe.

- ugodna posojila

- nepovratna sredstva - subvencije (nepovratne spodbude in 
državne pomoči)

- dejavnosti ozaveščanja javnosti (brezplačna energetska 
svetovanja za občane ENSVET, razpisi za nevladne organizacije, 
izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti, …)

Neprekinjeno (celoletno) izvajanje javnih pozivov, predvsem 
za naložbe občanov v stanovanjskih stavbah

EKO SKLAD



UGODNI KREDITI OBČINAM

gradnja skoraj nič-
energijskih stavb 

splošnega družbenega 
pomena (SNES) –

najugodnejši

trimesečni EURIBOR + 0 % 

ostale okoljske naložbe

trimesečni EURIBOR + 1 % 



NEPOVRATNE SPODBUDE OBČINAM – TRAJNOSTNA 
MOBILNOST

nakup novih 
avtobusov na 

območjih občin s 
sprejetim 

odlokom o načrtu 
za kakovost 

zraka*

polnilne postaje 
za električna 

vozila v 
zavarovanih 

območjih narave 
in območjih 
Natura 2000 

nakup novih 
komunalnih vozil 

na območjih 
občin s sprejetim 
odlokom o načrtu 

za kakovost 
zraka*

nakup električnih 
vozil

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

Zagorje ob Savi



NEPOVRATNE SPODBUDE OBČINAM - STAVBE

gradnja skoraj nič-
energijskih stavb 

splošnega 
družbenega 

pomena (SNES)

naložbe rabe 
obnovljivih virov 
energije in večje 

energijske 
učinkovitosti stavb 
(posamični ukrepi)

obnove občinskih 
stanovanj v 

večstanovanjskih stavbah

- občine kot etažne lastnice -
pravne osebe upravičene do 

nepovratnih sredstev pri skupni 
obnovi večstanovanjskih stavb 
(socialno šibki najemniki 100 % 

subvencije)

- socialno šibki občani - najemniki 
občinskih stanovanj in prejemniki 

varstvenega dodatka upravičeni do 
100 % subvencije za zamenjavo 
starih kurilnih naprav na trdna 

goriva z novimi kurilnimi napravami 
na lesno biomaso v stanovanjskih 

stavbah na območjih občin s 
sprejetim Odlokom o načrtu za 

kakovost zraka

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

Zagorje ob Savi



Možnost hkratne pridobitve ugodnega kredita 
in subvencije Eko sklada za določene ukrepe! 

• Kredit se lahko odobri do celotne višine priznanih stroškov 
naložbe – v tem primeru se subvencija nakaže banki za delno 

poplačilo kredita.



Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti  
61ONS17

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
• zmanjšanje onesnaževanja zraka z drugimi emisijami
• gospodarjenje z odpadki 
• varstvo voda in učinkovito raba vode

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0 % 
• 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, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto 

KREDITI ZA OBČINE (1)



Javni poziv za kreditiranje gradnje novih skoraj nič-energijskih
stavb družbenega pomena 61ONS17
• Namenjen kreditiranju gradnje novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega

družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, knjižnic, muzejev itd.)

• Energijska učinkovitost stavb, izračunana po metodi za pasivne stavbe
≫PHPP≪, mora v segmentu računske rabe energije za ogrevanje znašati
Qh ≤ 6 kWh/m3a

• Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 0 % 
• Višina kredita: od 25.000 € do 3 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe
• Odplačilna doba: do 15 let, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto 

KREDITI ZA OBČINE (2)



SUBVENCIJE ZA AVTOBUSE

Javni poziv 50SUB-AVPO17 nepovratne finančne spodbude
občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na
območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo (ki ne vključuje DDV), vendar ne
več kot 200.000 EUR za posamezno vozilo na plinski, električni ali hibridni
pogon.



SUBVENCIJE ZA POLNILNICE

Javni poziv 59SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude
občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih
območjih narave in območjih Natura 2000

Do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo brez 
DDV, vendar ne več kot:

• 3.000 EUR za posamezno AC polnilno postajo,

• 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.



SUBVENCIJE ZA KOMUNALNA VOZILA

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za 
nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o 
načrtu za kakovost zraka (1 mio EUR)

Nakup novih vozil kategorije N1, N2, L5e, L6e ali L7e za posebne namene z 
obliko nadgradnje za potrebe komunalnih vozil, ki bodo nadomestila 
obstoječa komunalna vozila, ki niso vozila namenjena za prevoz ljudi, 
emisijskega razreda EURO III in nižje. 

Do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne 
več kot: 
- 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij 
CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1 ali 
N2; 
- 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) 
ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2; 
- 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij 
CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na 
stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e.



SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim 
osebam za električna vozila (1 mio EUR)

Vozila, katerih prva registracija po proizvodnji bo opravljena v RS po oddaji 
vloge.

• 7.500 EUR za novo ali predelano električno vozilo, kategorije M1

• 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na
električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z
emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1

• 1.000 EUR za električna motorna kolesa; kategorije L3e ali L4e ali L5e

• 500 EUR za mopede, kategorije L1e-B ali L2e

Ni za e-kolesa do moči 250 W.



Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v
gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (12 mio EUR)

Novogradnja stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo, stavb za zdravstveno oskrbo in stavb za šport.

I. skupina: stavba, pretežno grajena iz lesa z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega 
izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.)

II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega in naravnega izvora

III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. 
ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

Dodatna spodbuda: leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 €/m2, masivna lesena fasadna obloga: 
10 €/m2 neto ogrevane tlorisne površine

SUBVENCIJE ZA SNES

Spodbuda v EUR/m2

Energijska učinkovitost 
stavbe Qh (kWh/m3a)

I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 6 400 310 240



SUBVENCIJE ZA OBNOVO OBČINSKIH STAVB

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega 
sektorja (4 mio EUR)

A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim 
zrakom 
C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali 
poševnih streh 
D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja
H - vgradnja sprejemnikov sončne energije 
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah 
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 
K - optimizacija sistema ogrevanja

25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV. 

Gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo 
stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge.



Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe 
večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (10 mio EUR)

A - toplotna izolacija fasade 

B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

C - optimizacija sistema ogrevanja 

D - obsežna energetska obnova 

Do 20 % priznanih stroškov naložbe, za izdelavo projekta za izvedbo del in nadzor do 
50 % oz. ne več kot 4.000 EUR.

• Dodatek za izdelavo projekta in nadzora, če se lastniki stanovanj odločijo, da bodo 
ukrep A in B izvajali na podlagi projekta in nadzora.

• Do subvencije so poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, upravičeni tudi lastniki 
stanovanj, ki so pravne osebe.

• Vlogo odda upravnik, skupni predstavnik oz. pooblaščenec etažnih lastnikov, …

SUBVENCIJE ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE 



Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi 
kurilnimi napravami na lesno biomaso v stan. stavbah na območjih občin s 
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (0,44 mio EUR)

100 % subvencija je namenjena občanom , ki so:

- lastniki/solastniki nepremičnine ali najemniki občinskih stanovanj in  
prejemajo redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, in

- živijo na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način 
ogrevanja.

Izplačilo spodbude na bančni račun izvajalca naložbe oziroma  

izvajalcu, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo 
naložbe.

SUBVENCIJE ZA NAJEMNIKE OBČINSKIH 
STANOVANJ



• 53 svetovalnih pisarn mreže ENSVET 

po vsej Sloveniji – vključijo se lahko 

vse občine!

• 66 usposobljenih neodvisnih 

energetskih svetovalcev

• brezplačni strokovni nasveti in 

• razgovori za gospodinjstva

o naložbah v URE ter OVE v stanovanjskih stavbah + projekt ZERO 

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA 
OBČANE – ENSVET 

www.ensvet.si



Storite nekaj dobrega
zase in za okolje 

ter izkoristite spodbude Eko sklada!

www.ekosklad.si


