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subvencije
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ENSVET
energetska revščina
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• subvencije
• krediti
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KREDITI

za okoljske naložbe

Občani
3 mes.
EURIBOR +
1,3 %

Podjetja
3 mes.
EURIBOR +
1,3 %

Lokalne
Skupnosti
3 mes.
EURIBOR +
1,0 %

59OB17

za 10 do 20
let

56PO16
60LS17

Lokalne
skupnosti

za gradnjo
novih sNES
splošnega
družbenega
pomena
3 mes.
EURIBOR
+0%
61ONS17

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, 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

možnost subvencije in kredita hkrati

Kredit v višini priznanih
stroškov naložbe -

minus subvencija
nakazilo subvencije na
račun vlagatelja

Kredit v celotni višini
priznanih stroškov
naložbe
nakazilo subvencije
banki za poplačilo
kredita

SUBVENCIJE - OBČANI

PRENOVA in
NOVOGRADNJA

PRENOVA

za skupne
naložbe
za naložbe rabe
energijske
obnovljivih virov
učinkovitosti
energije in
večstanovanjskih
energijske
stavb
učinkovitosti
stanovanjskih
stavb

PRENOVA

54SUB-OB17

41SUB-0BPO16

ELEKTRIČNA
VOZILA

KOTLI
socialno šibkim

za zamenjave
starih kurilnih
naprav v skupnih
kotlovnicah
večstanovanjskih
stavb

A-I
JKL sNES

OVE

48SUB-SKOB17

za naprave
za
samooskrbo
z električno
energijo

49SUBSOOB17

62SUBEVOB18

za zamenjavo
kurilnih naprav
na trdna goriva
z novimi na
lesno biomaso
na območjih
občin z
onesnaženim
zrakom*
59SUBSOCOB17

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

SPODBUDE - PRAVNE OSEBE

URE ukrepi

ELEKTRIČNA VOZILA

ENERGETSKI
PREGLED

NVO

v podjetjih
malim
in srednjim
podjetjem

kredit +
subvencija
FS51-PO18

63SUB-EVPO18

za izvedbo
energetskega
pregleda
47SUB-EPPO17

za sofinanciranje
projektov na področju
varstva okolja in
podnebnih sprememb
NVO18

Spodbude za ukrepe URE v podjetjih
Spodbude dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite
rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
UPRAVIČENE OSEBE

•

gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o
gospodarskih družbah
• zadruge po Zakonu o zadrugah,
ki nameravajo izvesti začetno naložbo v upravičene ukrepe za URE v stavbah in so
investitorji naložbe
VIŠINA SPODBUDE

• nepovratna sredstva do 20 % upravičenih stroškov naložbe in/ali
• kredit do 80 %, brez DDV po trimesečni EURIBOR + 0 %
(najnižji znesek kredita 25.000 EUR, najvišji 2 milijona EUR)

Upravičeni ukrepi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
zamenjava toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
vgradnja sprejemnikov sončne energije,
vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
optimizacija sistema ogrevanja,
naprava za samooskrbo z električno energijo,
gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
uvedbo sistema upravljanja z energijo,
ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote.

SUBVENCIJE - OBČINE, JAVNI SEKTOR

Občinam
Občinam
za električna
vozila in
polnilnice
63SUB-EVPO18
53SUB-EVPOL17

za nakup novih
komunalnih vozil
na območjih s
sprejetim
odlokomo načrtu
za kakovost zraka
*
60SUB-KVLS17

Občinam

za nakup
izgradnjo
kolesarske
infrastrukture
65SUB-LSKI18

NOVOGRADNJA

PRENOVA

Občinam in
ministrstvom

Javni sektor

za nove naložbe v
gradnjo skoraj ničenergijskih stavb
splošnega
družbenega
pomena

za nove naložbe rabe
obnovljivih virov
energije in večje
energijske
učinkovitosti stavb

56SUB-LSRS17

52SUB-JS17

*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 e-avte
Javni poziv 63SUB-EVPO17 Nepovratne finančne
spodbude pravnim osebam za električna vozila
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 e-polnilnice
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne
postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in
območjih Natura 2000 53SUB-EVPOL17
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 komunalna vozila
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
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno
vozilo (ki ne vključuje DDV), vendar ne več kot:
• 300.000 EUR za vozilo na električni pogon ali novo priključno električno
hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1 ali N2;
• 200.000 EUR za vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen
zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;
• 100.000 EUR za vozilo na električni pogon, električno hibridno vozilo (plugin) ali 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

Nepovratne spodbude za kolesarsko infrastrukturo
Javnega poziva 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne
spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske
infrastrukture
Sofinancirane so naložbe v:
• gradnjo in/ali rekonstrukcijo kolesarskih povezav ter
• sisteme izposoje javnih koles*.
 najnižja vrednost nepovratne finančne spodbude je vsaj 100.000 EUR
 višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % - 100 % priznanih stroškov naložbe (če so
na kolesarski povezavi v sklopu naložbe izvedeni še vsaj trije ukrepi za povečanje udobnosti in
privlačnosti povezave 90 %; če povezava vključuje tudi ločeno izven nivojsko križanje
kolesarskega prometa od motoriziranega oz. železniškega prometa 100 %).
 ena občina lahko kandidira na pozivu za največ 700.000 EUR nepovratne finančne spodbude.
*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 SNES
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!

SUBVENCIJE ZA sNES - OBČINE, MINISTRSTVA
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb
splošnega družbenega pomena
15 mio EUR (40SUB-LS16) in 24 mio EUR (56SUB-LSRS17)

 na javnem pozivu 40SUB-LS16 smo prejeli 30 vlog, 29 izdanih odločb
 na javnem pozivu 56SUB-LSRS17 smo do 22.1.19 prejeli
 39 vlog za gradnjo javnih sNES, izdanih 20 odločb
 17 vlog je še najavljenih

Nepovratne spodbude za
energetsko obnovo stavb javnega sektorja
Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti
javnega sektorja (7 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.

Program Podnebnega sklada za 2019
• 20,0 mio EUR za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih
kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali z ogrevalnimi
toplotnimi črpalkami na območju celotne države ter socialno šibkim občanom
za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi
napravami na lesno biomaso,
• 10,0 mio EUR za nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za
prevoz potnikov,
• 15,0 mio EUR za nepovratne finančne spodbude za trajnostno leseno
gradnjo,
• 4,0 mio EUR za nepovratne finančne spodbude za podjetja za naložbe v
trajnostno mobilnost,
• 2,0 mio EUR za nepovratne finančne spodbude občinam za izgradnjo
kolesarske infrastrukture
• 1,0 mio EUR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij.

Nepovratne spodbude za JPP
Nepovratne spodbude občinam za nakup za nakup novih vozil za javni

potniški promet
• sofinanciranje nakupa novih kombijev, avtobusov in minibusov, ki se bodo
uporabljala izključno za prevoz potnikov (oziroma šolskih otrok) in ki bodo
nadomestila obstoječa vozila, namenjena javnemu linijskemu mestnemu
ali medkrajevnemu prometu emisijskega razreda EURO III in nižje, ali
bodo nakupljena na novo, če se na območju na novo vzpostavlja javni
potniški promet. Prav tako bodo lahko sofinancirani nakupi novih
električnih cestnih turističnih vlakov, ki bodo nadomestili stare.
Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala do 80 % vrednosti cene za posamezno
vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
- 300.000,00 EUR za vozilo na električni pogon,
- 500.000,00 EUR za vozilo na vodik.
Skupna višina razpisanih sredstev bo znašala 10 mio EUR, od tega najmanj 2 mio EUR
namenjenih občinam, ki imajo delež ozemlja v zavarovanem območju, najmanj 2 mio EUR
pa občinam, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratne spodbude za
trajnostno mobilnost za podjetja
Nepovratne spodbude podjetjem za:
 uvedbo sistema upravljanja mobilnosti (izdelava mobilnostnega načrta
in njegovo izvajanje);
 investicije v prenovo ali gradnjo parkirišč in postaj za kolesa ali
varovanih in pokritih kolesarnic ali postaj za javno izposojo koles;
 investicije v postavitev polnilnih postaj za vodik, polnilnih postaj za
prihode na delo z električnimi vozili in/ali vozili na vodik ali za uporabo
službenih električnih vozil in/ali vozil na vodik ter s tem povezanih
investicij (sistema za shranjevanje energije);
 prikazovalnikov najbližjih postajališč in odhodov avtobusov,
registratorjev trajnostnega prihoda na delo, koles (navadnih in
električnih), električnih cestnih turističnih vlakov in drugih s
spodbujanjem kolesarjenja, hoje ali javnega prevoza povezanih
investicij.

