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O EKO SKLADU 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, specializiran za spodbujanje 

okoljskih naložb in izvajanje okoljske politike, ki jo določajo pristojna 
ministrstva 

 

Ključni finančni mehanizmi za spodbujanje naložb  

• ugodna posojila 

• subvencije (nepovratne finančne spodbude in pomoči) 

• dejavnosti ozaveščanja javnosti  

• brezplačna energetska svetovanja za občane ENSVET 
 

Sredstva po novih javnih pozivih za okoljske naložbe, ki bodo objavljeni v 
letu 2016 (ocenjeno)  

• krediti:  30 mio € 

• subvencije:  52,5 mio €                 od tega samo za st. stavbe:    33,2 mio € 

 



 

 

 

 
POSOJILA - KREDITIRANJE: 
• JP 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov 
15 milijonov €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu oz. do 31. 3. 2016 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 % 
Višina kredita za posamezne namene: od 1.500 € do 20.000 € oz. do 40.000 € pri določenih naložbah (npr. 
gradnja NEH/PH... do 2x 40.000 € = 80.000 €)   
Odplačilna doba: do 10 let, zavarovalna premija 

• JP 53PO15 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb  
10 milijonov €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu oz. do 30. 4. 2016 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 % oz. za dol. naložbe višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči 
države 
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  

• JP 54LS15 za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti  
8 milijonov €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu oz. do 30. 4. 2016 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,8 %  
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  
 

 

AKTUALNI JAVNI POZIVI 



 

 

 
AKTUALNI JAVNI POZIVI 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE – SUBVENCIJE:  
• JP 29SUB-OB16 za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti 

stanovanjskih stavb (ukrepi A-H, I-J-K)  

      (novi JP 37SUB-OB16 predvidoma objavljen 4. 3. 2016) 

• JP 30SUB-OB15 za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti 
večstanovanjskih stavb  

• JP 39SUB-EVOB16 občanom za električna vozila (objavljen 26. 2. 2016) 

• JP 38SUB-EVPO16 pravnim osebam za električna vozila (objavljen 26. 2. 2016) 

• JP 35SUB-AVPO15 občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na 
območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka*  

• JP 36SUB-SOCOB15 socialno šibkim občanom 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* 

* Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi 

 

 



 

 

 

 

 
• Neprekinjeno (celoletno) izvajanje javnih pozivov, predvsem 

za naložbe občanov v stanovanjskih stavbah 
 

• JP 37SUB-OB16 (15,8 mio EUR, nadomesti 29SUB-OB15, 
predvidena objava 4. 3. 2016): načelo „več za več“ – višje 
spodbude za hkratno izvedbo najmanj treh ukrepov pri 
energijski prenovi stavb 
 

• JP 37SUB-OB16: Enoten javni poziv za OVE in URE v stavbah 
na degradiranih in ostalih območjih (ne več dva ločena kot v 
letu 2015), višja spodbuda na degradiranih območjih ostaja, 
hkrati pa bo tudi tu dodatek za hkratno izvedbo najmanj treh 
ukrepov 

NAČRTI ZA LETO 2016 



 

 

 

 

 
• JP 37SUB-OB16: V primerjavi z letom 2015 višje spodbude za 

ukrep J (celovita obnova st. stavbe) in dodatek k spodbudi, če 
bo na več kot ½ površine neprosojnega dela fasadnega ovoja 
vgrajena masivna lesena fasadna obloga (ukrepa I, J) 
 

• JP 37SUB-OB16: Pri večini ukrepov niso predvidene bistvene 
spremembe glede tehničnih zahtev (debeline izolacije,…) 
razen prilagoditev spremembam zakonodaje (toplotne 
črpalke, prezračevanje), nova je zahteva (velja za ukrepe I, J, 
K), da mora stavba najmanj 50 % dovedene energije za 
delovanje stavbe pokriti iz OVE (ogrevanje, hlajenje, topla 
voda, razsvetljava) 

NAČRTI ZA LETO 2016 



 

 

 

 

 

Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2016 vključuje tudi programe na 
podlagi katerih bodo objavljeni še dodatni javni pozivi za: 
• nepovratna sredstva (subvencije): 

– gradnjo novih skoraj nič energijskih stavb v lasti lokalnih skupnosti (JP40SUB-
LS16 – predvidoma objavljen marca) 

– priklop stanovanjskih stavb na daljinsko ogrevanje (ne glede na vrsto 
energenta za pridobivanje toplote) 

– naložbe URE in OVE v gospodarskih družbah in stavbah v lasti in uporabi 
nacionalne obrambe 

– energetske preglede v malih in srednjih podjetjih v industriji in storitvenem 
sektorju 

– skupne kotlovnice na lesno biomaso v večstanovanjskih stavbah 
– trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih 
– izgradnjo infrastrukture za elektro polnilnice  
– manjše naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE za samooskrbo 

• kredite: 
– Krediti z ugodno(!) obrestno mero za URE za občine  

NAČRTI ZA LETO 2016 



 

 

 

 

JP 40SUB-LS16: Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v 
gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (6 mio EUR) 

Spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe s Qh ≤ 15 kWh/m2a in je določena glede na neto 
ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno 
- izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavb, 
učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, 
namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe: 

 

 

 
 

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 izvora (npr. 
mineralna volna, penjeno steklo ipd.) 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.). 

 
 

NAČRTI ZA LETO 2016 

  Spodbuda v EUR/m2 

Energijska učinkovitost 
stavbe Qh (kWh/m2a) 

I. skupina II. skupina III. skupina 

≤ 15 400 310 240 

  

Dodatna spodbuda za leseno zunanje stavbno pohištvo (50 EUR/m2), masivno leseno fasadno oblogo (10 EUR/m2) 



 

 

 Pasivni vrtec Markovci, montažna lesena gradnja, naravni izolacijski 
materiali, lesena okna, ogrevanje na preurejeno kotlovnico na sekance, ki 
ogreva tudi OŠ (FOTO: Eko sklad) 

  



 

 

 

 

 

 

Hvala za vašo pozornost! 
 

Eko sklad, j.s.   Bleiweisova cesta 30   1000 Ljubljana 

www.ekosklad.si 
 


