
POVZETEK UKREPOV EKO SKLADA, KI SO NAMENJENI SOCIALNO ŠIBKIM 

OBČANOM NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA ENERGETSKE REVŠČINE 

 

2. JAVNI POZIV ZERO500 

Ukrepi:  
- toplotna izolacija zunanjih sten oz. fasada 
- zamenjava oken  

- toplotna izolacija strehe/stropa 
- zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode  (npr. bojlerja) z grelnikom vode s toplotno 

črpalko 

- zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode s sprejemniki sončne energije 

- lokalno prezračevanje 

Spodbuda: 100 % pokrije upravičene stroške izvedbe enega ali več ukrepov, vendar ne več kot 9.620 EUR z 
DDV (v primeru, da je strešna kritina stavbe dotrajana, je za ukrep toplotna izolacija strehe/stropa možno 
dodeliti višjo spodbudo, vendar ne več kot 15.000,00 EUR z DDV) 

Odločba CSD: prejemanje DSP/VD dodatka zadnjih zaporednih 12 mesecev 

Lastništvo: (so)lastništvo vsaj ½ stavbe ali etažiranega stanovanja (pri družinskih odločbah CSD paziti, da 
vlogo odda tisti član, ki je upravičen do DSP/VD in obenem (so)lastnik stavbe) 

Stavba: izpred 1. 1. 2003, pri čemer vlagatelj z izjavo jamči, da je imetnik upravne odločbe, iz katere izhaja, 
da je stavba legalna (tudi za prizidke in nadzidave) 

Kontakt: Igor Zupančič, e-pošta: zero500@ekosklad.si, tel. št: 01 241 48 44 oz. 041 437 404 

Povezava na poziv. 

   

JAVNI POZIV 86SUB-SOCOB21 – ZAMENJAVA STARIH KURILNIH NAPRAV 

Ukrepi: zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih 

stavbah 

Spodbuda: 100 % pokrije upravičene stroške projekta, od 2.000 do 8.000 EUR (odvisno od vrste kurilne 

naprave) 

Odločba CSD: prejemanje denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka v času oddaje vloge 

Lastništvo: (so)lastništvo vsaj ½ stavbe ali stanovanja (pri družinskih odločbah CSD paziti, da vlogo odda 

tisti član, ki je upravičen do DSP/VD in obenem (so)lastnik stavbe), ali najemnik občinskega stanovanja 

Stavba: vlagatelj z izjavo jamči, da je imetnik upravne odločbe, iz katere izhaja, da je stavba legalna 

Kontakt: Blaž Kodelja, e-pošta: @ekosklad.si, tel. št: 01 241 48 65 

Povezava na poziv.  

 

ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE (BLOKE) 
Javni poziv 67SUB-OBPO19   Javni poziv 48SUB-SKOB17 

Ukrepi:  
- fasada 

- izolacija tal ali zidu proti terenu  
- izolacija ravne oz. poševne strehe ali 

stropa proti neogrevanemu prostoru  

- optimizacija sistema ogrevanja  
- vgradnja prezračevanja z vračanjem 

toplote  

 Ukrepi: zamenjava stare kurilne naprave v skupni 
kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno 
napravo (npr. s kurilno napravo na lesno biomaso, s 
toplotno črpalko…) 

Spodbuda: 100 % pokrije upravičene stroške  Spodbuda: 100 % pokrije upravičene stroške 

Odločba CSD: prejemanje denarne socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka v času oddaje 
vloge 

 Odločba CSD: prejemanje denarne socialne pomoči 
v času oddaje vloge 

Lastništvo: (so)lastništvo stanovanja v bloku  Lastništvo: (so)lastništvo stanovanja v bloku 

Stavba: večstanovanjska (blok)  Stavba: večstanovanjska (blok) 

Kontakt: Luka Petkovšek , e-pošta: 

LPetkovsek@ekosklad.si, tel. št: 01 241 48 36 
 Kontakt: Luka Petkovšek , e-pošta:  

LPetkovsek@ekosklad.si, tel. št: 01 241 48 36 

Povezava na ukrep.  Povezava na ukrep. 
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Projekt ZERO 
Ukrepi:  

- obisk svetovalca na domu  
- svetovanje pri energetskih naložbah, znižanju stroškov, izpolnjevanju vlog in pridobivanju sredstev 

Eko sklada 
- brezplačen paket naprav in materialov za zmanjševanje rabe energije in vode (npr. led sijalke, 

podaljški za električno energijo s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za 
okna…) 

Odločba CSD: prejemanje (redne/izredne) denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka v času oddaje 
vloge 
Kontakt: Irena Bolje Karlovšek, e-pošta: ibolje@ekosklad.si, tel. št: 01 241 48 52 
Povezava na ukrep. 

 

 

POSTOPEK NAROČANJA NA BREZPLAČNO SVETOVANJE  

Energetski svetovalci mreže ENSVET bodo vlagatelju pomagali pri izpolnitvi vloge ter ga 

vodili skozi celoten postopek izvedbe investicije 

1. Odprete spletno stran Eko sklada (www.ekosklad.si) in kliknete na okvirček ENERGETSKO 

SVETOVANJE ENSVET 

2. Na strani Svetovalnica Ensvet kliknete okvirček Ensvet pisarne 

3. Na strani Lokacije svetovalnih pisarn poiščete primerno lokacijo - kraj svetovalne pisarne in 

kliknete na Več informacij in rezervacija termina 

4. Kliknete na okvirček NAROČI SE NA SVETOVANJE 

5. Odpre se koledar za tekoči mesec in za dva naslednja meseca, v koledarju izberete enega od 

prostih terminov – željeni datum, ki je v  okvirčku zelene barve 

6. Odpre se vam urnik prostih ur svetovanj, kjer izberete željeni termin, tako da kliknete na zeleni 

okvirček IZBERI TERMIN, nato kliknete na zeleni okvirček NADALJUJ Z ODDAJO 

PODATKOV  

7. V okvirčke vpišite svoje osebne podatke, razlog obiska pri svetovalcu in problematiko, na 

koncu kliknete na zeleno obarvan okvirček ODDAJ REZERVACIJO 
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