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Pregled aktualnih spodbud Eko sklada

Spodbude za
občane

Spodbude za
pravne osebe

• Subvencije in krediti
• ENSVET
• Energetska revščina

• Državne pomoči in
krediti

Spodbude za
lokalne skupnosti

Ozaveščevalne
aktivnosti

• Nepovratne spodbude in
krediti

• Javni razpisi
• Izobraževalne in
promocijske aktivnosti
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socialno šibkim
občanom za
zamenjavo starih
kurilnih naprav na
trdna goriva z
novimi kurilnimi
napravami na
lesno biomaso v
stanovanjskih
stavbah na
območjih občin z
onesnaženim
zrakom*

*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:
Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi

NEPOVRATNE SPODBUDE
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samooskrbo
z električno
energijo

*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:
Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi
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stavb v lasti
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52SUBJS17

Kombinacija povratna + nepovratna sredstva
Možnost hkratne pridobitve ugodnega kredita in nepovratne finančne
spodbude Eko sklada za določene ukrepe!
Kredit se lahko odobri do celotne višine priznanih stroškov naložbe – v
tem primeru se subvencija nakaže banki za delno poplačilo kredita.

Program energetskega svetovanja za občane –
mreža ENSVET
55 svetovalnih pisarn mreže ENSVET
58 usposobljenih neodvisnih
energetskih svetovalcev
8.000 brezplačnih strokovnih
nasvetov za gospodinjstva
o naložbah v URE ter OVE v stanovanjskih stavbah

www.ensvet.si

Zmanjševanje energetske revščine občanov (1)
1. Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom, za najemnike občinskih stanovanj in prejemnike varstvenega dodatka za
zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno
biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka, razpisanih 0,44 mio €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS
Višina spodbude: do 100 % priznanih stroškov naložbe oz. je nominalno omejena pri
vsaki napravi, ki je lahko predmet spodbude. Naprave, ki so lahko predmet spodbude,
so lahko montirane šele po izdaji odločbe s strani Eko sklada!
2. JP 41SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje
energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb
Višina spodbude: do 100 % priznanih stroškov naložbe glede na pripadajoči delež
financiranja naložbe socialno šibkega občana*.
*Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v
večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv
upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč. Socialno
šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z
originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni
socialni pomoči.

Zmanjševanje energetske revščine občanov (2)
3. JP 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude za naložbe
zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih
stavb
Višina spodbude: do 100 % priznanih stroškov naložbe glede na pripadajoči
delež financiranja naložbe socialno šibkega občana*.
4. ZERO: energetski svetovalci mreže ENSVET opravijo obisk na domu socialno
šibkih *, ki so se preko prijavnice na Centru za socialno delo prijavili za obisk
energetskega svetovalca. Ob obisku se izvede:
•
•
•

brezplačni nasvet in razgovor,
odda brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo,
izvede potrebne meritve in analize stanja, pomagajo z navodili za manjšo porabo
energije in vode in po potrebi tudi namestijo naprave iz brezplačnega paketa.

*Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik
ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski
stavbi s skupno kotlovnico, ki je v času oddaje
vloge na ta javni poziv upravičen do denarne
socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna
pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo
pravico do ustrezno višje nepovratne finančne
spodbude z originalnim izvodom ali overjenim
prepisom odločbe Centra za socialno delo o
denarni socialni pomoči.

Krediti za pravne osebe
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb,
samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 56PO16
Razpisanih 5 mio EUR, odprt do objave zaključka v Uradnem listu RS,

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,3 % oz. za določene naložbe višji
fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države
• Višina kredita: od 25.000 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov
naložbe
• Odplačilna doba: do 15 let, največ do 5 let za nakup določene opreme in
vozil, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto

Krediti za lokalne skupnosti (1)
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti
60LS17
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0 %
Višina kredita: od 25.000 € do 2 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe
Odplačilna doba: do 15 let, največ do 5 let za nakup določene opreme in vozil,
moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto

Krediti za lokalne skupnosti (2)
Javni poziv za kreditiranje gradnje novih skoraj nič-energijskih
stavb družbenega pomena 61ONS17
Namenjen kreditiranju gradnje novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, knjižnic, muzejev itd.)
Energijska učinkovitost stavb, izračunana po metodi za pasivne stavbe
≫PHPP≪, mora v segmentu računske rabe energije za ogrevanje znašati
Qh ≤ 6 kWh/m3a
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 0 %
Višina kredita: od 25.000 € do 3 mio € oz. do 85 % priznanih stroškov naložbe
Odplačilna doba: do 15 let, moratorij na odplačilo glavnice do 1 leto

Nepovratne spodbude
Javni poziv za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti
starejših večstanovanjskih stavb JP41SUB-OBPO16
A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C - optimizacija sistema ogrevanja
D - obsežna energetska obnova
• do 20 %
• za izdelavo projekta za izvedbo del in nadzor do 50 % oz. ne več kot 4.000 EUR;
Dodatek za izdelavo projekta in nadzora, če se lastniki stanovanj odločijo, da bodo ukrep A
in B izvajali na podlagi projekta in nadzora.
Do subvencije so poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, letos prvič upravičeni tudi
lastniki stanovanj, ki so pravne osebe.
Vlogo na ta javni poziv odda upravnik, skupni predstavnik oz.
pooblaščenec etažnih lastnikov, …

Nepovratne spodbude
Javni poziv 63SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude
pravnim osebam za električna vozila (2,5 mio EUR)
Za vozila, katerih prva registracija po proizvodnji bo opravljena v RS po
oddaji vloge, rok za zaključek naložbe: 9 mesecev
7.500 EUR za novo ali predelano električno vozilo, kategorije M1;
4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni
pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu
manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
1.000 EUR za električna motorna kolesa; kategorije L3e ali L4e ali L5e;
500 EUR za mopede, kategorije L1e-B ali L2e.


Ni za e-kolesa do moči 250 W.

Nepovratne spodbude za lokalne skupnosti
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj
nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena JP56SUB-LSRS17
Novogradnja stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
stavb za zdravstveno oskrbo in stavb za šport

Spodbuda v EUR/m2
Energijska učinkovitost
stavbe Qh (kWh/m3a)

I. skupina

II. skupina

III. skupina

≤6

400

310

240

I. skupina: stavba, pretežno grajena iz lesa z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna,
celulozni kosmiči ipd.)
II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m 3) mineralnega in naravnega izvora
III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m 3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

Dodatna spodbuda: leseno zunanje stavbno pohištvo: 50 €/m2, masivna lesena fasadna obloga: 10 €/m2 neto
ogrevane tlorisne površine
Možnost hkratne pridobitve kredita in nepovratnih sredstev Eko sklada!

Nepovratne spodbude za lokalne skupnosti
Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti
stavb v lasti javnega sektorja (4 mio EUR)
A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih
streh
D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega
ogrevanja
H - vgradnja sprejemnikov sončne energije
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV

Možnost hkratne pridobitve kredita in nepovratnih sredstev Eko sklada!
Gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno
dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge.

Nepovratne spodbude za pravne osebe
JAVNI POZIV 51FS-PO18 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in
obnovljive vire energije (4 mio EUR spodbud + 5 mio EUR kreditov)
A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja sprejemnikov sončne energije
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
S - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
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.

Nepovratne spodbude za lokalne skupnosti
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne
postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in
območjih Natura 2000 53SUB-EVPOL17 (0,8 mio EUR)
Spodbuda do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo brez DDV,
vendar ne več kot:
3.000 EUR za posamezno AC polnilno postajo,
5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.

Nepovratne spodbude za lokalne skupnosti
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup
novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim
odlokom o načrtu za kakovost zraka* JP50SUB-AVPO17
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za
posamezno vozilo (ki ne vključuje DDV), vendar ne več kot 200.000,00 EUR za
posamezno vozilo na plinski, električni ali hibridni pogon.
Možnost hkratne pridobitve kredita in nepovratnih sredstev Eko sklada!
*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:
Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Nepovratne spodbude za lokalne skupnosti
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup
novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o
načrtu za kakovost zraka* JP60SUB-KVLS17
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za
posamezno vozilo (ki ne vključuje DDV), vendar ne več kot:
300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij
CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1 ali N2;
200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali
utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;
100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij
CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na
stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e.
*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:
Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje,
Zagorje ob Savi

Hvala za pozornost!

www.ekosklad.si / www.ensvet.si

