
EKO SKLAD – KREDITI/SUBVENCIJE 
 
Eko sklad je Slovenski okoljski javni sklad, specializiran za spodbujanje okoljskih naložb in 
izvajanje okoljske politike, ki jo določajo pristojna ministrstva. 
 
Za Eko sklad so ključni finančni mehanizmi za spodbujanje naložb: 

- Ugodni krediti 
- Nepovratne finančne spodbude in pomoči (subvencije) 
- Dejavnost ozaveščanja ljudi 
- Brezplačna mreža ENSVET za energetsko svetovanje 

 
TRENUTNO SO ODPRTI NASLEDNJI VELJAVNI RAZPISI ZA KREDITE: 

- Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 
Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3% 
Višina kredita je za posamezne namene od 1.500,00 € do 40.000,00 €. 
Odplačilna doba je od 10 do 20 let odvisno od naložbe. 
Rok za dokončanje vseh naložb je 12 mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 

 
- Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, s.p. in zasebnikov 56PO16 

Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3% oz. za določene naložbe višji pribitek, ki 
ne zagotavlja pomoči države 
Višina kredita od 25.000,00 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe 
Odplačilna doba do 15 let. 
 

- Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17 
Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,0% 
Višina kredita od 25.000,00 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe 
Odplačilna doba do 15 let. 

 
- Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih 

stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17 
Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 0,0% 
Višina kredita od 25.000,00 € do 3 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe 
Odplačilna doba do 15 let. 
Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 
milijonov EUR. 
 

 
 
TRENUTNO SO ODPRTI NASLEDNJI VELJAVNI RAZPISI ZA NEPOVRATNE FINANČNE 
SPODBUDE - SUVENCIJE: 

- Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in 
obnovljive vire energije 

- Javni poziv 68SUB-KV19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih 
komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka  

- Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za 
električna vozila 

- Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb 

- Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj 
nič-energijske stavbe 

- Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za 
samooskrbo z električno energijo 

- Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne 
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi 
deli stavbe 

https://www.ekosklad.si/
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=37
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=5
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/javne-objave/prikazi/publicationID=24
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/javne-objave/prikazi/publicationID=25
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-76fs-po19-2
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nova-komunalna-vozila-na-elektrini-plug-in-ali-plinski-pogon
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila-2/elektricna-in-hibridna-vozila-subvencija-2
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-74sub-ob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-nove-nalobe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-veje-energijske-uinkovitosti-stanovanjskih-stavb
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-73sub-snesob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-skoraj-ni-energijske-stavbe
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-71sub-so19
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-finanne-spodbude-za-nove-skupne-nalobe-veje-energijske-uinkovitosti-starejih-stavb-s-tremi-ali-ve-posameznimi-deli-stavbe-2


- Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih 
stavb 

- Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za 
električna vozila 

- Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na 
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah 

 
 Območja občin s sprejetim odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, 

Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
 

 
 
 
Novosti za JP 74SUB-OB19: 
 
 
 Vloga za Eko sklad se vloži po izvedenem ukrepu. 

 
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki 
se  bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude za: 
 
A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,  
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske 

stavbe,  
C- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše 

stanovanjske stavbe,  
D- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,  
E- priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,  
F-  vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi, 2  
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 v stanovanjski stavbi. 

 
Ukrepi F, G, H in I samo za obnovo starejših stanovanjskih stavb (gradbeno dovoljene 
izdano pred 1.7.2010) 
 
Spodbuda za ukrep B in D ne more biti dodeljena na območju s sprejetim odlokom o 
načrtu za kakovost zraka, če občinski akt ali LEK določata drug prednostni način 
ogrevanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-48sub-skob17
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-64sub-evob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-elektrina-vozila
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-69sub-socob19
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-74sub-ob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-nove-nalobe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-veje-energijske-uinkovitosti-stanovanjskih-stavb


Nepovratna sredstva za ukrep C in D v občini Murska Sobota: 
 
C - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše 

stanovanjske stavbe 

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne 

več kot 2.000 EUR na vgrajeno napravo (v občini Murska Sobota). 

 
D - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe 
 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne 

več kot: 

- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; 

- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, 

pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo 

zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.  

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne 

več kot: 

- 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; 

- 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, 

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet 

Odlok o načrtu za kakovost zraka (v občini Murska Sobota). 

 

 

 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
 

www.ekosklad.si 

www.ensvet.si 

 

ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE  

 
Neodvisni energetski svetovalec mreže Ensvet 

Darko Sušnik, univ. dipl. inž. str. 
 
 

https://mail.poslovnicenter.si/owa/redir.aspx?SURL=wF6WGxQ3Y-7G7HAvwMDeSh7YYm2LxWWOAgM267SNmtza0ZAbkTnWCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAGsAbwBzAGsAbABhAGQALgBzAGkALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.ekosklad.si%2f
https://mail.poslovnicenter.si/owa/redir.aspx?SURL=Tl7dOmfGlhk6lB8dSY3uulU-35wnNgpkFefYogb5tZPa0ZAbkTnWCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAG4AcwB2AGUAdAAuAHMAaQAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ensvet.si%2f

