
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA OBČANE, PREJEMNIKE REDNE DENARNE 
SOCIALNE POMOČI 

 
Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne 
morejo zagotavljati primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi 
ceni. Energetska revščina najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, 
upokojenci in slabo plačani zaposleni. 
 
Eko sklad občanom, prejemnikom redne denarne socialne pomoči, nudi subvencije za več 
ukrepov, ki bodo pripomogli k zmanjševanju energetske revščine in k zmanjšanju stroškov za 
energijo ter izboljšanju kvalitete bivanja: 
 

• 100 % subvencije za socialno šibke občane - Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe 
energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – 
program ZERO500. 

• 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav. 

• 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe. 

• Brezplačni obisk energetskega svetovalca, v okviru mreže ENSVET, na domu z 
brezplačnim paketom naprav ter nasveti za manjšo rabo energije. 

 

OPOZORILO: Pri vseh vlogah je potrebno priložit potrdilo o prejemanju denarne socialne 
pomoči. 
 
 

100 % SUBVENCIJE ZA SOCIALNO ŠIBKE OBČANE - Program ZERO500 
 
Eko sklad je 3.7.2020 objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud 
socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb. Subvencija je 
lahko dodeljena za naslednje ukrepe: 
 

• toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 

• toplotna izolacija zunanjih sten, 

• vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, 

• zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije, 

• zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno 
črpalko, 

• vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. 
 
OPOZORILO: Ukrepi na objektu se lahko pričnejo izvajati šele po podpisu pogodbe. 
 



Višina nepovratne finančne spodbude znaša kar 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar 
ne več kot 9.620 EUR z DDV. Poziv velja do 31. 12. 2020. 
 

Do subvencije je upravičena vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 

• Je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

• Ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo 
investicija izvajala. 

• Je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik 
denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki 
urejajo socialne transfere. 

• Je vlagatelj sam ali skupaj z enim oz. več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi 
Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali 
etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt. 

 

 
100 % SUBVENCIJA EKO SKLADA ZA ZAMENJAVO STARE KURILNE PEČI 
 
Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka povrne 
celoten strošek zamenjave stare peči. Prejemniki so lahko: 
 

• lastniki/solastniki/etažni lastniki ali  

• člani gospodinjstva lastnika/solastnika/etažnega lastnika, ki je naveden na odločbi CSD 
ali 

• najemniki v stavbi, katere lastnica/solastnica/etažna lastnica je občina ali RS in so tu 
stalno prijavljeni ali  

• člani gospodinjstva najemnika eno ali dvo stanovanjske stavbe, katere 
lastnica/solastnica/etažna lastnica je občina ali RS, ki je naveden v odločbi CSD ter so 
tu stalno prijavljeni. 

 
 

100 % SUBVENCIJE PRI OBNOVI VEČSTANOVANJSKE STAVBE 
 

Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči, ki so etažni lastniki, povrne celoten 
strošek njihovega deleža naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb s tremi ali več deli in 
prenovo skupnih kotlovnic. 
 

Pri tem gre za 100 % subvencijo pri obnovi bloka (izolacija fasade, strehe, kleti ipd.) za 
prejemnikov delež v okviru prenove bloka. Izkoristijo jo lahko tudi pri nakupu nove kurilne 
naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, plinskega kotla ali toplotne postaje v skupnih 
kurilnicah blokov. 
 

Namenjena je prejemnikom redne denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki so 
hkrati:  
 

• lastniki ali solastniki stanovanja v starejšem bloku. 



 

 

BREZPLAČNI OBISK ENERGETSKEGA SVETOVALCA, V OKVIRU MREŽE ENSVET, NA 
DOMU Z BREZPLAČNIM PAKETOM NAPRAV TER NASVETI ZA MANJŠO RABO 
ENERGIJE 
 
Kako do brezplačnega obiska na domu in paketa? 
 

1. Odločitev za obisk. 
2. Občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, se lahko pri strokovnem 

delavcu na njihovem Centru za socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO (prijavnico) 
prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu. 

3. Možnost oddaje prijavnice (letak ZERO) tudi preko pošte skupaj s kopijo odločbe CSD 
o redni/izredni denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku ali kopijo potrdila o 
prejemanju denarne socialne pomoči. 

4. Po pošti nato prejmete obvestilo, kdaj vas energetski svetovalec pokliče in se 
dogovorita za datum obiska na domu. 

5. Ob obisku energetskega svetovalca na domu prejmete še paket brezplačnih naprav in 
materialov za varčevanje z energijo in vodo, kot so: led sijalke, podaljški za elektriko s 
stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna ipd. 

 
Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne meritve in izračune, na podlagi 
katerih svetuje, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške. Z enostavnimi ukrepi 
in brezplačnim paketom naprav, ki ga prejmete med obiskom, lahko zmanjšate porabo 
energije in vode ter letno prihranite do 100 EUR! 
 

Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah, ki jih Eko sklad nudi občanom, 
prejemnikom redne denarne socialne pomoči najdete na spletni povezavi: 
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/zmanjsevanje-energetske-revscine 
 
 

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/zmanjsevanje-energetske-revscine

