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Eko sklad je specializiran za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. 
Njegov glavni namen in aktivnost je dodelovanje ugodnih kreditov občanom, 
pravnim osebam, zasebnikom in samostojnim podjetnikom. Sklad od leta 
2008 omogoča nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije. Glavno poslanstvo je spodbujanje 
trajnostnega razvoja, načel in odgovornega odnosa pri obremenjevanju okolja.

Eko sklad vam ponuja dve osnovni finančni spodbudi:	

1.	 Dodelovanje nepovratnih finančnih sredstev

2.	 Kreditiranje okoljskih naložb

Finančna spodbuda se dodeli ob nakupu kotla na pelete BIODOM ali toplotne 
črpalke BIOBLOCK. Koristite lahko povračilo subvencije ali pridobitev kredita. 

Za več informacij v zvezi z subvencijami in krediti se lahko obrnete neposredno 
na Eko sklad. Uradne ure:

• po telefonu med 12 in 14 uro v ponedeljek, sredo in petek  
(tel.: 01/241 48 20, email: ekosklad@ekosklad.si)

• fizično pa med ponedeljkom in petkom med 9 in 15 uro (Bleiweisova 
cesta, 30 1000 Ljubljana)

V kolikor boste imeli pri izpolnjevanju vloge težave, se lahko obrnete tudi na 
nas (tel.: 05 66 26 754).



PRIDOBITEV EKO SKLAD 
SUBVENCIJE
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1.   PRIDOBITEV SUBVENCIJE EKO SKLADA

Aktualni javni poziv za pridobitev subvencijo pri nakupu kotla na biomaso 
(pelete) ali toplotne črpalke je na Eko skladu voden pod imenom 74SUB-OB19. 
Subvencijo lahko koristite za nakup in montažo naprav v Sloveniji.

Izpolnjena vloga se odda po zaključku del skupaj z vso dokumentacijo, ki vam 
jo pripravi dobavitelj oziroma izvajalec storitve. Stranka celotno dokumentacijo 
priporočeno pošlje na naslov Eko sklad ali Slovenski okoljski javni sklad 
(Bleiweisova cesta, 30 1000 Ljubljana). Po oddani vlogi, bo stranki vročena 
odločba na podlagi katere sledi izplačilo v roku 6-9 mesecev.

Pomembno:
•	 vse naše naprave so na seznamu Eko sklada in so upravičene do 

pridobitve subvencije
•	 montaža mora biti izvedena s strani dobavitelja oziroma izvajalca, ki ima 

za to registrirano dejavnost

1.1.   VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

1.1.1. Za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 50% priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 4.000 € ko gre za zamenjavo stare kurilne napeljave z novo. 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša, 20% priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 2.000 € pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema.

1.1.2. Za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske   
stavbe

- Višina nepovratne finančne spodbude znaša 40% priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 2.500 € kadar gre za zamenjavo stare kurilne naprave s 
toplotno črpalko tipa zrak/voda 
- Višina nepovratne finančne spodbude znaša 20% priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 1000€ pri prvi vgradnjii ogrevalnega sistema.
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* Nekatere občine imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka ( ki jih 
najdete na povezavi www.geoprostor.net ) in preverite ali je v vaši občini sprejet 
kakšen drug prednostni način ogrevanja ter ali ste upravičeni do nepovratne 
finančne spodbude.

1.2.   ODDAJA EKO SKLAD VLOGE PO KORAKIH

Pred postopkom oddaje vloge, morate pridobiti predračun iz strani 
pooblaščenega dobavitelja oziroma izvajalca del. Predpripravite si gradbeno ali 
uporabno dovoljenje (v primeru, da tega nimate to pridobite na upravni enoti 
vaše občine).

Ko imate pridobljene zgoraj naštete stvari, sledijo nadaljni koraki.
 

1.	 ODDAJA KLJUČNIH DOKUMENTOV

•	 kopija gradbenega dovoljenja ali uporabnega dovoljenja

•	 fotografijo obstoječega stanja v kotlovnici

•	 fotografijo prazne kotlovnice po odmontaži

•	 fotografijo odmontiranega kotla na prostem

•	 fotografije novo vgrajene naprave v kotlovnici

•	 izpolnjena in podpisana vloga

•	 končni račun in potrdilo o plačilu

2.	 IZPOLNITEV VLOGE

•	 ki jo izpolnite z vašimi osebnimi potatki (EMŠO, davčna številka, 
številka transakcijskega računa itd...)

•	 pridobite podatke o parceli in številki hiše (http://prostor3.gov.si/javni/
login.jsp?jezik=sl)

•	 označite katero dokumentacijo prilagate zraven (kopijo gradbenega 
ali uporabega dovoljenja)

•	 podpišete Izjavo o sprejemanju pogojev javnega poziva, ki je del vloge

3.	 VROČITEV POGODBE NA EKO SKLAD

• vso izpolnjeno in podpisano dokumentacijo z vsemi ključnimi 
dokumenti pošljite priporočeno na naslov Eko sklada (Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljubljana)
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PRIDOBITEV KREDITA
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2.   PRIDOBITEV KREDITA

Aktualen je javni poziv, ki je na Eko skladu voden pod imenom 650B19 iz leta 
2019.

•	 kreditojemalec mora biti državljan Republike Slovenije

•	 minimalni znesek kredita je 1.500 EUR največji pa 40.000 EUR. Vrača se 
v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso nižje od 40 EUR. Najvišja možna 
anuiteta se določi skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti.

•	 odplačila doba kredita je največ 10 let

•	 velika prednost je nizka obrestna mera, ki znaša 3 mesečni EURIBOR 
+1,3%.

Odobritev kredita je hitrejša kot pridobitev subvencije in je lahko odobrena že v 
nekaj dneh.

2.1. POSTOPEK PRIDOBITVE EKO KREDITA

1.	 Izpolnitev vloge za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19

2.	 Pridobite soglasje morebitnih lastnikov (kadar vlagatelj ni lastnik 
nepremičnine)

3.	 Pridobite podatke o parceli in številki hiše  
(http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl)

4.	 Pridobite ponudbo za montažo naprav izvajalcev del

5.	 Priložite vse potrebne priloge za oddajo vloge kredita:
• predračun izbranega dobavitelja oziroma izvajalca del
• veljavno gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje
• podatki o lastništvu nepremičnin
• soglasje lastnika nepremičnin, v primeru kadar vlagatelj ni lastnik 

nepremičnine (v primeru naložb, ki se bodo izvajali nv večstanovanjski 
stavbi)

6.	 Oddajte vlogo in počakajte na odločbo s strani eko sklada in nato kredit 
uredite na partnerski banki Intesa Sanpaolo d.d.
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Biodom 27 d.o.o. 
OIC Hrpelje 4a, 6240 Kozina, Slovenija

+386 5 68 01 456
info@biodom27.si

www.biodom27.si


