POSOJILA - KREDITIRANJE:
• JP 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov
15 milijonov €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu oz. do 31. 3. 2016
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 %
Višina kredita za posamezne namene: od 1.500 € do 20.000 € oz. do 40.000 € pri določenih
naložbah (npr. gradnja NEH/PH... do 2x 40.000 € = 80.000 €)
Odplačilna doba: do 10 let, zavarovalna premija
• JP 53PO15 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
10 milijonov €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu oz. do 30. 4. 2016
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 % oz. za dol. 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
• JP 54LS15 za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti
8 milijonov €, odprt do objave zaključka v Uradnem listu oz. do 30. 4. 2016
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,8 %
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

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE – SUBVENCIJE
• JP 29SUB-OB16 za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb (ukrepi A-H, I-J-K)
 novi JP 37SUB-OB16 predvidoma objavljen 4. 3. 2016
• JP 30SUB-OB15 za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb
• JP 39SUB-EVOB16 občanom za električna vozila (objavljen 26. 2. 2016)
• JP 38SUB-EVPO16 pravnim osebam za električna vozila (objavljen 26. 2. 2016)
• JP 35SUB-AVPO15 občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka*
• JP 36SUB-SOCOB15 socialno šibkim občanom 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*
* Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob
Savi

NAČRTI EKO SKLADA ZA LETO 2016
Neprekinjeno (celoletno) izvajanje javnih pozivov, predvsem za naložbe občanov v
stanovanjskih stavbah.
 JP 37SUB-OB16 (15,8 mio EUR, nadomesti 29SUB-OB15, predvidena objava 4. 3. 2016):
načelo „več za več“ – višje spodbude za hkratno izvedbo najmanj treh ukrepov pri
energijski prenovi stavb


JP 37SUB-OB16: Enoten javni poziv za OVE in URE v stavbah na degradiranih in ostalih
območjih (ne več dva ločena kot v letu 2015), višja spodbuda na degradiranih območjih
ostaja, hkrati pa bo tudi tu dodatek za hkratno izvedbo najmanj treh ukrepov



JP 37SUB-OB16: V primerjavi z letom 2015 višje spodbude za ukrep J (celovita obnova
st. stavbe) in dodatek k spodbudi, če bo na več kot ½ površine neprosojnega dela
fasadnega ovoja vgrajena masivna lesena fasadna obloga (ukrepa I, J)



JP 37SUB-OB16: Pri večini ukrepov niso predvidene bistvene spremembe glede
tehničnih zahtev (debeline izolacije,…) razen prilagoditev spremembam zakonodaje
(toplotne črpalke, prezračevanje), nova je zahteva (velja za ukrepe I, J, K), da mora
stavba najmanj 50 % dovedene energije za delovanje stavbe pokriti iz OVE (ogrevanje,
hlajenje, topla voda, razsvetljava)

DODATNI JAVNI POZIVI V LETU 2016
NEPOVRATNA SREDSTVA (SUBVENCIJE):







Gradnja novih skoraj nič energijskih stavb v lasti lokalnih skupnosti (JP40SUBLS16 –
predvidoma objavljen marca),
priklop stanovanjskih stavb na daljinsko ogrevanje (ne glede na vrsto energenta za
pridobivanje toplote),
naložbe URE in OVE v gospodarskih družbah in stavbah v lasti in uporabi nacionalne
obrambe,
energetske preglede v malih in srednjih podjetjih v industriji in storitvenem sektorju;
skupne kotlovnice na lesno biomaso v večstanovanjskih stavbah,
trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih,




izgradnjo infrastrukture za elektro polnilnice,
manjše naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE za samooskrbo,

KREDITI:


Krediti z ugodno(!) obrestno mero za URE za občine

Vir: Finančne spodbude EKO sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada, mag. Hinko
Šolinc, power point prezentacija, Ljubljana 2.marec 2016.

