
Vstopili smo že v mesec februar. Kmalu se bo pričela gradbena sezona za novogradnje in obnove 

obstoječih stanovanjskih stavb. Investitorji že intenzivno pripravljajo svoje načrte letošnjih ukrepov in 

slej ko prej se morajo odločiti za način financiranja naložbe. Na tej točki planiranja navadno investitor 

poizveduje po dodatnih finančnih virih sredstev in se ustavi tudi na Eko skladu. 

Eko sklad bo tudi v letu 2015 zagotavljal nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne 

ukrepe z okoljskimi učinki. 

Trenutno Eko sklad zaključuje pripravo Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015, ki je 

podlaga za objavo javnih pozivov in razpisov. Zaradi poznega sprejema Uredbe o zagotavljanju 

prihrankov energije je Eko sklad lahko pripravil poslovni in finančni načrt in ga tudi ustrezno uskladil s 

pristojnimi ministrstvi šele v mesecu januarju in februarju. Prav tako pa nova uredba zahteva tudi 

pripravo in sprejem nekaterih internih aktov, ki so potrebni pred začetkom objave javnih pozivov 

oziroma razpisov. Na podlag navedenega ocenjujemo, da bo postopek obravnave in sprejema 

poslovnega in finančnega načrta na Vladi RS zaključen v mesecu marcu, kar posledično pomeni, da 

bodo v tem mesecu tudi objavljeni novi javni pozivi oziroma razpisi. 

Navedena uredba zagotavlja Eko skladu več finančnih sredstev za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud za letošnje in naslednja leta. Z njimi si bomo prizadevali uresničiti predvsem tri cilje: 

- neprekinjeno dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud, 

- uvajanje novih ukrepov z okoljskimi učinki in uvajanje novih okolju prijaznih tehnologij in 

- spodbujanje energijske obnove javnih stavb, zlasti šol in vrtcev. 

Pomembno je tudi, če je stavba v eni od 9 občin, za katere velja načrt o varstvu zunanjega zraka, ki jim 

zagotavlja višje nepovratne finančne spodbude (Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj, Novo 

mesto, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik ). Nepovratna sredstva pa bodo lahko investitorji kombinirali s 

kreditom po ugodni obrestni meri (3 mesečni EURIBOR +1,5%). Nepovratna sredstva (tudi v kombinaciji 

s kreditom) se bodo dodeljevala za: vgradnjo solarnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno 

ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 

vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, 

toplotno izolacijo strehe ali stropa, vgradnjo ustreznega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 

zraka, gradnjo ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske hiše, celovito energijsko obnovo hiše in 

nakup stanovanja v pasivni oziroma skoraj nič energijski več stanovanjski stavbi. Novost letošnjega 

javnega poziva za nepovratne finančne spodbude bodo manjši fotonapetostni sistemi na stanovanjskih 

stavbah, ki bodo namenjeni samooskrbi z električno energijo in tudi ogrevanju in pripravi tople 

sanitarne vode, in ne bodo deležni finančnih spodbud iz drugih programov. 

Poleg navedenega bodo zagotovljena tudi nepovratna finančna sredstva za trajno mobilnost, za nakup 

ali predelavo vozila na električni pogon ter za ukrepe proti energetski revščini, in sicer za naprave za 

ogrevanje na lesno biomaso. 

Nadaljevali bomo svetovalno dejavnost mreže ENSVET. V kolikor v svoji občini nimate stalne svetovalne 

pisarne, lahko občinska uprava organizira občasna svetovanja in povabi energetskega svetovalca iz 

bližnje občine, da vas seznani z možnostmi učinkovite rabo energije, ali pokličite na brezplačno 

telefonsko številko 080 1669. 

 

 



Poleg nepovratnih sredstev bodo za fizične osebe, pravne osebe in občine na voljo tudi ugodni krediti 

za različne ukrepe na področju učinkovite rabe energije, varstva voda in učinkovite rabe vode ter 

ravnanja z odpadki (Krediti za fizične osebe z najpogosteje dodeljenimi ukrepi za odstranitev in 

zamenjava azbestne kritine, priključitev na javni vodovod ali javno kanalizacijo, vgradnja čistilnih 

naprav, zbiralniki deževnice; Kredit za pravne osebe z najpogosteje dodeljenimi ukrepi za čistilne 

naprave za komunalne ali tehnološke odpadne vode, tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja voda 

v tehnološkem procesu, ukrepi za zmanjševanje izgub oziroma prihranek pitne vode, zbiralniki in lovilci 

olj in drugih nečistoč in Kreditiranje občin z najpogosteje dodeljenimi ukrepi za vodovod, kanalizacijo 

in čistilne naprave. Nekaj kreditov je bilo odobrenih tudi za energijsko obnovo javnih stavb in z 

poudarkom na šolah). 

Da bodo vaše vloge čim prej obravnavane vas pozivamo, da pravilno pristopite k oddaji vloge in tudi k 

sami izvedbi ukrepa. Prodajalci opreme, materialov in naprav, pa tudi izvajalci naložb, so lahko v veliko 

pomoč investitorju, da bo čim prej prišel do sredstev Eko sklada. Izkušnje preteklega leta kažejo, da je 

še vedno preveč nepopolnih vlog, ki niso pravilno izpolnjene in niso priložene vse predpisane priloge. 

Posledično to podaljšuje postopek izdaje odločbe in v nadaljevanju izplačila nepovratnih finančnih 

spodbud. 

Predvsem pa Z NALOŽBO NE SMETE ZAČETI PRED ODDAJO VLOGE, zberite dokumentacijo, predračun, 

poslikajte staro stanje ter ODDAJTE POPOLNO VLOGO, šele nato veselo na delo! Ob zaključku pa 

pošljite fotografije novega stanja, izjavo o zaključku del, račun, dokazilo o plačilu računa ter druge 

obvezne priloge. 

Opozarjamo vas, da spremljajte našo spletno stran, na kateri bodo v kratkem objavljeni tehnični 

kriteriji, ki jih bodo morale posamezne naložbe izpolnjevati glede na posamezni ukrep. 

Torej, pogumno v nove naložbe s pozitivnimi okoljskimi učinki ki bodo omogočali kakovostnejše 

življenje vsem nam in našim zanamcem. 

 

Eko sklad, j.s. 


