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O Eko skladu 

Občanom, zasebnemu in 
javnemu sektorju pomagamo pri 
odločitvah za okoljske naložbe. 

 

• ugodna posojila - krediti 

• nepovratna sredstva - 
subvencije  

• ozaveščanje javnosti 
(brezplačna energetska 
svetovanja za občane 
ENSVET, razpisi za nevladne 
organizacije, izobraževalne 
in ozaveščevalne aktivnosti, 
…) 

 



KREDITI  

 

za okoljske naložbe pravnih 
oseb 

obrestna mera: 3M EURIBOR 
+ 1,3 % 

višina kredita: do 2 mio EUR 
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SUBVENCIJE – 
NEPOVRATNA 
SREDSTVA 

za električna 
vozila  

za izvedbo 
energetskega 
pregleda 
(samo malim 
in srednjim 
podjetjem) 

 

za skupne 
naložbe 
večje 
energijske 
učinkovitosti 
v 
večstanovanj
skih stavbah 
(za podjetja, 
ki so lastniki 
stanovanj v 
večstanovanj
skih stavbah) 

NOVO: 

za ukrepe URE 
v podjetjih 
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Spodbude za ukrepe URE v 

podjetjih 

• Predmet javnega poziva bodo spodbude v obliki nepovratnih 

sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po 

pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in 

rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.  

  

• Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite 

rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, 

rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe 

obnovljivih virov energije. 



Upravičeni ukrepi 

• toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom 
ali sten proti terenu 

• toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal 
nad zunanjim zrakom 

• toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v 
sestavi ravnih ali poševnih streh 

• zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni 

• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 

• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje 
stavbe 

• zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
na sistem daljinskega ogrevanja 

• vgradnja sprejemnikov sončne energije 

• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 
stavbah 



Upravičeni ukrepi 

• vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 

• optimizacija sistema ogrevanja 

• naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo 

• gradnja skoraj nič-energijske stavbe 

• izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 

• vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja 

frekvenčnih pretvornikov 

• uvedba sistema upravljanja z energijo 

• ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu 

• naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 



Upravičene osebe 

• gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po 

Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 

82/13, 55/15 in 15/17) ter 

• zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno 

prečiščeno besedilo),  

ki nameravajo izvesti začetno naložbo v upravičene ukrepe in so 

investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov 

nepremičnine. 

 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen 

tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z 

dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis. 



Vir in višina sredstev, stroškov 

subvencionirane obrestne mere in 

kredita 
• Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane obrestne mere 

kredita se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo 

s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske 

učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter 

trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo 

iz namenskega premoženja Eko sklada. 

  

• Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne 

mere znaša 4.000.000,00 EUR. 

 

• Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR. 



Vir in višina sredstev, stroškov 

subvencionirane obrestne mere in 

kredita 

• Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 

% upravičenih stroškov naložbe, brez DDV. 

 



Kreditni pogoji 

• Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem 
pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %. 

 

• Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 15 let z 
vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko 
največ eno leto.  

 

• Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih 
stroškov naložbe, in sicer največ v višini 80 % upravičenih stroškov 
naložbe.  

 

• Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, 
ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona 
EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 
10 milijonov EUR. 

 



Kreditni pogoji 

Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več 

naslednjih zavarovalnih instrumentov: 

1. bančno vlogo, za katero je pogodbeno določena obveznost, da se uporabi za poplačilo najetega kredita, 

2. vrednostnimi papirji Republike Slovenije, Banke Slovenije, Evropske centralne banke ter vlad in centralnih 

 bank držav cone A, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, 

3. nepreklicno brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo bank, ki so pridobile dovoljenje Banke 

 Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih tujih bank, 

4. prvovrstnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih; pri tem se ne 

 upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji, 

5.  nepreklicno jamstvo Republike Slovenije,  

6.      prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije, 

7. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno s 

 predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih 

 zavarovalnih poslov, 

8. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,  

9. zastavo tržno zanimivih premičnin,  

10. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz 6. točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno 

 zavarovanje, 

11. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno 

 zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti. 



Kako pridobiti? 
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži naslednje dokumente: 

1.  v celoti izpolnjen obrazec Vloga, vključno s soglasjem 
so/lastnika,  nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, na 
predpisanem obrazcu, ki bo del razpisne dokumentacije,  

2. izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena 
investicijska dokumentacija  

3. obvezne priloge. 

 

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe 
se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo.  

 

Rok za zaključek: 2 leti 

Prepoved odtujitve: 3 leta 



Primeri dobre prakse kreditiranih 

URE naložb podjetij 

Obnova 
industrijsko-
trgovskega 
objekta iz 1970h 
v Kranju, 2010, 
Monsun d.o.o. 



Primeri dobre prakse kreditiranih 

URE naložb podjetij 

Skoraj nič-energijski industrijski objekt za 
proizvodnjo cel. izolacije v Komendi in 
skladišče prezračevalnih naprav, 2012/13, 
Zimicell in Klivent 



Primeri dobre prakse kreditiranih 

URE naložb podjetij 

Učinkovita raba energije v proizvodnji,  
2009/12, Paloma d.d. 
 



Primeri dobre prakse kreditiranih 

URE naložb podjetij 

Kogeneracija v 
Črnomlju, 2012, 
Esol d.o.o.  
 



Primeri dobre prakse kreditiranih 

URE naložb podjetij 

Kogeneracija v 
Črnomlju, 2012, 
Esol d.o.o.  
 



Primeri dobre prakse kreditiranih 

OVE naložb podjetij 

Izraba 
geotermalne 
energije za 
ogrevanje 
rastlinjaka v 
Tešanovcih, 2002, 
Grede Tešanovci 
d.o.o.  
 



Hvala za pozornost! 

 

 

 

 

 

www.ekosklad.si 


