
 

SUBVENCIJE EKO SKLADA V LETU 2019 

EKO sklad bo tudi v letu 2019 nadaljeval s podeljevanjem subvencij preko Javnih pozivov. Za večino 

občanov je najpomembnejši Javni poziv 54SUB – OB17 na osnovi katerega si lahko pridobijo 

nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 

učinkovitosti stanovanjskih stavb na celotnem področju Republike Slovenije. 

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v 

stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem 

izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. 

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 po omenjenem Javnem 

pozivu. Za pridobitev nepovratne spodbude je torej pomembno: Vlogo je potrebno oddati pred 

pričetkom investicije. 

Na osnovi zgoraj omenjenega Javnega poziva si lahko občani pridobijo nepovratna sredstva za 

izvedbo naslednjih ukrepov: 

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, 

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

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 

D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, 

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi, 

F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, 

G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 

stavbi, 

H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, 

I- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe 

(samo na področju občin s sprejetim Odlokom o kakovosti zraka), 

J- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, 

K- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, 

L- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi. 

Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezne ukrepe različna in navzgor omejena. Tako 

lahko znaša višina teh sredstev od 20 do 60 % priznanih stroškov.  

Navedimo nekaj primerov: 

- V primeru zamenjave starih in zastarelih oken s sodobnimi toplotnoizolacijski okni vam 

pripada subvencija v višini 20% priznanih stroškov, vendar ne več kot 100 € na m
2
 zamenjanih 

oken. 

- V primeru zamenjave stare kurilne naprave z novo kurilno napravo za centralno ogrevanje na 

lesno biomaso na področju občin, kjer ni sprejet  Odlok o načrtu za kakovost zraka, vam 

pripada subvencija v višini 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 € na 

kurilno napravo. V kolikor živite na področju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost 

zraka, vam ob zamenjavi pripada 60% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 € 

na kurilno napravo za centralno ogrevanje z lesno biomaso. V primeru prve vgradnje oziroma 

v primeru, ko nova kurilna naprava ne bo zamenjala stare, vam pripada 20 % priznanih 

stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € na kurilno napravo. 



- Podobna je situacija tudi v primeru zamenjave stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko  

za centralno ogrevanje. Višina nepovratne spodbude je v tem primeru odvisna od vrste 

toplotne črpalke, od tega ali bo zamenjala staro kurilno napravo in seveda tudi od lokacije 

(odlok o kakovosti zraka). Višina spodbude znaša od 20 do 50 % priznanih stroškov, vendar 

ne več kot 5.000 €. 

Za pridobitev subvencije je pomembno, da vgrajeno opremo (toplotna črpalka, centralna peč, okna,…) 

oziroma fasadni sistem izberemo iz seznama subvencionirane opreme EKO sklada. Kvaliteta 

navedene opreme je preverjena, ima potrebne certifikate in zaradi tega  bistveno olajša pridobitev 

subvencije. 

Razen navedenega je za pridobitev subvencije še predvsem potrebno: 

- temeljito preučiti Javni poziv in upoštevati vse predpisane zahteve, 

- k Vlogi dodati vse zahtevane priloge, 

- vlogo predati EKO skladu (po pošti ali osebno) še pred pričetkom izvedbe investicije, 

- po izvedbi del predati EKO skladu Dokumentacijo o zaključku del. 

Pripadajočo subvencijo bo EKO sklad izplačal   v 60 – ih dneh od pridobitve zaključne dokumentacije. 

EKO sklad podeljuje tudi ugodna posojila z obrestno mero 1,3% + trimesečni EURIBOR. Podrobnosti 

najdete v Javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17. 

Razen dveh navedenih javnih pozivov razpisuje EKO sklad  še vrsto drugi  pozivov za nepovratne 

finančne spodbude ( obnova večstanovanjskih zgradb, postavitev sončne elektrarne za samooskrbo z 

električno energijo, nakup električnih vozil, ….). Vse te najdete na njihovih spletnih straneh pod 

»Razpisi in javne objave EKO sklad« (https://www.ekosklad.si/razpisi). Brezplačno in neodvisno 

strokovno pomoč ter podrobna pojasnila v zvezi s pridobitvijo  subvencij pa lahko dobite tudi v vseh 

energetsko svetovalnih pisarnah po Sloveniji. Energetska svetovalna pisarna Lendava se nahaja na 

Kranjčevi 4 v Lendavi. Vabimo vas, da nas obiščete. Hkrati pa prosimo, da vaš prihod predhodno 

najavite na enega od spodaj navedenih kontaktov:  

Občina Lendava : 02 577 25 00,  obcina@lendava.si 

Energetska svetovalca: 

 mag. Evgen Gömbös, udie: 041 354 919, evgen.gombos@ensvet.com 

Miran Kreslin, dig: 031 305 328, miran.kreslin@ensvet.com 

 
Vodja ENSVET pisarne Lendava 

mag. Evgen Gömbös, udie 
 

 

 

 

 


