
150 EUR/m2

oz. do 20 % priznanih 
stroškov investicije 
znaša subvencija za 
menjavo oken

DOBRA 
PRAKSA
obnov in menjav oken, 
ki so jih s pomočjo Eko 
sklada izvedli občani, 
je na spletni strani  
ekosklad.si. 

MENJAVA 
OKEN

Zakaj zamenjati okna?

Z zamenjavo starih, dotrajanih oken z novimi 
prihranimo pri stroških za ogrevanje in hlajenje. 
Energijsko učinkovita okna namreč zmanjšajo toplotne 
izgube, izboljšajo celotno energijsko učinkovitost 
stavbe in povečajo bivalno ugodje v prostorih.

WWW.EKOSKLAD.SI

PRIZNANI 
STROŠKI

Subvencija znaša do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 
zamenjanih oken. Lesena okna morajo biti vgrajena, 
kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in 
izvedbo vgradnje oken.

Priznani stroški vključujejo:
• odstranitev obstoječih oken ter nakup

in vgradnjo novih;
• nakup in vgradnjo senčil;
• nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih

okenskih polic;
• popravilo in zaključno obdelavo špalet;
• nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih

vrat;
• ostale stroške, ki so smiselno povezani

z izvedbo naložbe.

Priznani stroški za subvencijo ne vključujejo 
vgradnje novih oken in garažnih vrat, pri najemu 
kredita pa so stroški vgradnje garažnih vrat 
vključeni. 

EKO SKLAD,  j .  s . 

Bleiweisova cesta 30 
1000 Ljubljana 
01 241 48 20, 
ekosklad@ekosklad.si
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Prejem odločbe 
o sofinanciranju

Izplačilo subvencije 
predvidoma v 60-tih 
dneh

POTEK 
PROJEKTA

Odločitev za naložbo in pridobivanje 
ponudb, seznanitev s pogoji javnega 
poziva in morebitni obisk 
svetovalne pisarne mreže ENSVET

izbira predračuna in izvajalca

ODDAJA VLOGE ZA KREDIT NA EKO 
SKLAD

izvedba naložbe in zbiranje 
dokumentacije za priloge k vlogi za 
subvencijo, zaključek del in plačilo

ODDAJA VLOGE ZA SUBVENCIJO 
NA EKO SKLAD

5

Prejem odločbe o 
kreditiranju

URADNE URE 

V ponedeljek, sredo in
petek po telefonu med
12. in 14. uro, osebno
vsak delovni dan med 8.
in 14. uro.



SPODBUDE
EKO SKLADA

Subvencije so na voljo samo za lesena okna za 
stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih 
stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 7. 2010. Subvencijo lahko dobite za 
zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, 
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z novimi, 
energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno 
prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno 
zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim 
distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.

Kredit se lahko dodeli za zamenjavo zunanjega 
stavbnega pohištva, tj. oken, balkonskih vrat, fiksnih 
zasteklitev, vhodnih in garažnih vrat, z novim 
energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim 
pohištvom le za stavbo, za katero je bilo gradbeno 
dovoljenje izdano pred 1. 1. 2010, pri čemer 
vrednosti toplotne prehodnosti novega stavbnega 
pohištva ne smejo presegati vrednosti 1,2 W/m2K. 

PRAVILNA 
VGRADNJA 

Stik med oknom in steno je treba ob vgradnji 
zatesniti zunaj, vmes in znotraj. Takšno tesnenje 
v treh ravneh, ki ga imenujemo RAL vgradnja, 
zagotavlja gradbeno fizikalno neoporečnost in 
energijsko učinkovitost vgrajenih oken. Na notranji 
strani za to uporabimo material, ki preprečuje 
prehod vodne pare in zraka navzven, v sredini je 
toplotno in zvočno izolacijski sloj, na zunanji strani 
pa sloj, ki preprečuje vdor vode in vetra ter prepušča 
vodno paro.

S pravilno vgradnjo se izognemo dodatnim toplotnim 
izgubam, prepihu in vdoru zunanjega hrupa, ki 
zmanjša prijetnost bivanja v stanovanju, pa tudi 
nastanku plesni in poškodbam materialov zaradi 
prevelike vlage.

Skladno s pravili stroke in gradbenimi smernicami, 
mora biti okno pravilno tesnjeno in ustrezno 
mehansko pritrjeno.

IZBOR USTREZNIH 
OKEN

Toplotna zaščita sicer ni osnovna funkcija oken in 
vrat, je pa pomembna. Pri oknih je stopnja 
toplotne zaščite odvisna od lastnosti izdelka in 
kakovosti vgradnje. 

Toplotne lastnosti oken so odvisne od:
• debeline lesenih profilov in delno od vrste

lesa;
• števila prekatov PVC profilov;
• prekinitve toplotnega mostu pri kovinskih

profilih;
• toplotnih lastnosti polnil in vložkov.
Izbrana zasteklitev mora upoštevati arhitekturno
zasnovo stavbe in zagotoviti zahtevano
osvetljenost prostorov. Pozimi mora zagotoviti
čim večje dobitke toplotne energije, poleti pa
zaščito pred sončnim obsevanjem in
segrevanjem.

VEČ 
INFORMACIJ
preverite na ekosklad.si 
nasvete za varčno rabo 
energije ali se obrnite  
na naše energetske 
svetovalce, ki delujejo v 
mreži ENSVET ensvet.si 
po brezplačen nasvet. 
Lahko vam pomagajo 
tudi pri vlogi za Eko sklad.

VSE LETO
spodbude Eko sklada 
niso časovno omejene, 
vlogo zanje lahko  
oddate kadarkoli v letu.

KREDIT
obrestna mera
je trimesečni 
EURIBOR + 1,3 %. 
Odplačilna doba je 
največ 10 let (v 
primeru treh ali več 
ukrepov do največ 20 
let). Zavarovanje 
kredita je s plačilom 
zavarovalne premije.

Na Eko skladu sproti 
dopolnjujemo seznam 
oken in drugega 
stavbnega pohištva, 
ki ustreza sodobnim 
standardom energetske 
učinkovitosti. Najdete 
ga na naši spletni strani 
ekosklad.si.
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