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Vrste finančnih spodbud 

 Krediti z ugodno obrestno mero za pravne osebe in 
samostojne podjetnike 

 

 Krediti z ugodno obrestno mero za občane 

 

 Nepovratne  finančne spodbude občanom za rabo 
obnovljivih virov energije in večjo energijsko 
učinkovitost stanovanjskih objektov 

 

 Nepovratne finančne spodbude za pravne osebe  

 



 

 

 

        

 

Ugodni krediti za pravne osebe 

46PO11 (Poziv objavljen 29.4.2011) 

 Višina razpisanih sredstev: 20 mio EUR  

 Znesek odobrenega kredita:  

 najmanj 40.000 EUR za naložbe v izgradnjo naprav za 

proizvodnjo električne energije, nakup električnih in 

hibridnih vozil 

 najmanj 80.000 EUR za vse druge okoljske naložbe 

 največ do 2 milijona EUR,  



 

 

 
Obrestna mera  za pravne osebe 

Trimesečni Euribor + 1,5% za vse namene naložb,razen za 

naložbe v proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, 

kjer se določi obrestno mero, ki ne vsebuje državne pomoči: 

Euribor3M + pribitek% = Referenčna obrestna mera +1%  

Referenčna obrestna mera se določa mesečno, objavi jo   

Evropska komisija na spletni strani 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html   

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html


 

 

 
Ugodni krediti za pravne osebe 

 
 Kredit v višini največ 90% priznanih stroškov naložbe 

 Odplačilna doba do 15 let, z vključenim moratorijem do 12 
mesecev 

 

Omejitev:  državna pomoč v primeru, da je obrestna  
  mera višja od referenčne, uporaba pravila        
  “de minimis” 

   Državna pomoč po pravilu “de minimis” se       
  izračuna na dan prvega koriščenja sredstev. 

 



 

 

 

        

 

Nameni kreditiranja – pravne osebe 

 

 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

 Največji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe 

 

 Zmanjševanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov),  

 Gospodarjenje z odpadki,  

 Varstvo voda,   

 Odvajanje odpadnih vod in oskrba s pitno vodo. 

 Največji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe 



 

 

 Nepovratne finančne spodbude za pravne osebe   

   

Javni poziv 10 SUB-VIS11: Nepovratne finančne spodbude 

za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v 

lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja, razpisana sredstva:4,5 mio EUR 

 

Javni poziv 9SUB-EVPO11: Nepovratne finančne pomoči 

pravnim osebam za baterijska električna vozila, razpisna 

sredstva: 300.000 EUR 

 

Javni poziv 11SUB-AVPO11: Nepovratne finančne pomoči 

za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni 

potniški promet, razpisana sredstva: 300.000 EUR  



 

 

 

Energijska učinkovitost stavb, ki so v okviru javnega poziva 

razvrščene v pasivni ali nizkoenergijski tehnološki razred, je 

določena z zahtevami za učinkovitost in kakovost izvedbe 

termičnega ovoja stavbe in sistemov ogrevanja ter 

prezračevanja. 

Npr: 

 zunanje stavbno pohištva Uw ≤ 0,90 W/m2K, ne glede na energijski razred 

stavbe,  

 neprosojni del toplotnega ovoja novogradnje U ≤ 0,12 W/m2K za pasivni 

tehnološki razred in U ≤ 0,16 W/m2K za nizkoenergijski tehnološki razred, 

 neprosojni del toplotnega ovoja prenove U ≤ 0,15 W/m2K za pasivni 

tehnološki razred in U ≤ 0,20 W/m2K za nizkoenergijski tehnološki razred 

 obvezno prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka,   

 najmanj 25 % delež skupnih toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije  

Javni poziv 10SUB-VIS11 



 

 

 Javni poziv 10SUB-VIS11 

NOVOGRADNJA Znesek spodbude na 

neto ogrevano površino stavbe v EUR/m2 

Energijska učinkovitost 

stavbe 

I. skupina 

(Naravni izvor) 

II. skupina 

(Mineralni izvor) 

III. skupina 

(Sintetični izvor) 

Pasivni razred 375 300 225 

Nizkoenergijski razred 250 180 150 

PRENOVA Znesek spodbude na 

neto ogrevano površino stavbe v EUR/m2 

Energijska učinkovitost 

stavbe 

I. skupina 

(Naravni  izvor) 

II. skupina 

(Mineralni izvor) 

III. skupina 

(Sintetični izvor) 

Pasivni razred 425 350 275 

Nizkoenergijski razred 300 230 200 



 

 

 Javni poziv 9SUB-EVPO11 

Predmet spodbujanja so nova baterijska električna vozila, 

ki so prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji 

na ime vlagatelja in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od 

spodaj navedenih alinej: 

 vozila kategorije M1, z minimalnim dosegom na baterije 100 km; 

 vozila, kategorija N1,  

 vozila, kategorije L7e, z minimalnim dosegom na baterije 40 km; 

 vozila kategorije L6e, z minimalnim dosegom na baterije 40 km; 

 nova priključna (plug-in) hibridna baterijska vozila kategorija M1  

(baterije in motor z notranjim zgorevanjem), z minimalnim dosegom na 

baterije 50 km. 

Prav tako se pomoč lahko dodeli za predelavo obstoječih 

vozil kategorij M1, N1, L6e in L7e, na način, da se serijsko 

vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro 

pogonskim agregatom.  



 

 

 Javni poziv 9SUB-EVPO11 

Višina nepovratne finančne pomoči za posamezno vozilo je določena za 

vse upravičene osebe enako, ne glede na velikost podjetja, in znaša : 

5.000 EUR za nova baterijska električna vozila kategorije M1 z 

minimalnim dosegom 100 km na baterije; 

4.000 EUR za predelavo obstoječega vozila kategorije M1 na 

električni pogon; 

4.000 EUR za nova priključna hibridna baterijska vozila kategorija 

M1, ki imajo doseg vožnje na baterije 50 km ali več; 

3.000 EUR za nova baterijska električna vozila kategorije N1 3.000 

EUR za nova baterijska električna vozila kategorije L7e z minimalnim 

dosegom 40 km na baterije; 

2.000 EUR za predelavo obstoječega vozila kategorije N1 ali L7e na 

električni pogon; 

2.000 EUR za nova baterijska električna vozila kategorije L6e z  

minimalnim dosegom 40 km na baterije; 

1.000 EUR za predelavo obstoječega vozila kategorije L6e na 

električni pogon. 



 

 

 Javni poziv 11SUB-AVPO11 

Nepovratne finančne spodbude za za nakup novih gospodarskih vozil za 

cestni promet, ti. avtobusov, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz 

potnikov za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji: 

  so serijsko proizvedeni; 

  kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali  

 bioplin; 

  imajo več kot 9 sedežev (poleg voznikovega več kot 8 

 sedežev) in so z nosilnostjo do vključno 5.000 kg uvrščena  v 

 kategorijo M2 ali z nosilnostjo nad 5.000 kg uvrščena v 

 kategorijo M3; 

  bodo kupljena po objavi tega javnega poziva in  

  so bila prvič po proizvodnji registrirana v Republiki 
 Sloveniji na ime vlagatelja. 

Višina nepovratne finančne pomoči znaša: 

10.000 EUR za kategorijo M3 in  

2.500 EUR za kategorijo M2. 

 



 

 

 

  Hvala za pozornost! 

 

Več informacij na: 

Internetni strani:   www.ekosklad.si 

E-pošti:     ekosklad@ekosklad.si 

              

http://www.ekosklad.si/
mailto:ekosklad@ekosklad.si

