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EKO SKLAD
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je specializiran
za spodbujanje okoljskih naložb in izvajanje okoljske
politike, ki jo določajo pristojna ministrstva.
Ključni mehanizmi za spodbujanje naložb
1. ugodna posojila
2. nepovratne finančne spodbude (subvencije in
državne pomoči)
3. dejavnosti ozaveščanja javnosti (brezplačna
energetska svetovanja za občane ENSVET, razpisi za
nevladne organizacije, izobraževalne publikacije in
aktivnosti …)

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

SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Javni poziv 55SUB‐EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim
osebam za električna vozila (1 mio EUR)
Spodbude za:
• nakup novih vozil na električni pogon,
• nakup novih priključnih hibridnih vozil (plug‐in),
• nakup novih vozil na električni pogon s
podaljševalnikom dosega (range extender),
• predelavo vozila v električno.
Prva registracija po proizvodnji mora biti opravljena
v RS po oddaji vloge.
Rok za zaključek naložbe: 9 mesecev.
Kategorije vozil: M1, N1, L7e – L1e‐A

SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Višina spodbude:
•
•
•

•
•
•
•

7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano
na električni pogon, kategorije M1;
4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano
na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
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;
3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano
na električni pogon, kategorije L6e;
1.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e
ali L5e;
500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e‐B ali
L2e;
200 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e‐A.

SUBVENCIJE ZA NAKUP NOVIH VOZIL ZA
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih
avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka* (2,8 mio EUR)
Spodbuda do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo brez DDV, vendar ne
več kot:
• 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij
CO2;
• 250.000,00 EUR za posamezno novo priključno električno hibridno vozilo
(plug‐in);
• 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP)
ali utekočinjen zemeljski plin (UZP).
*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka:
Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi

SUBVENCIJE ZA NAKUP POLNILNIH POSTAJ
ZA OBČINE
Javni poziv 53SUB‐EVPOL16 za nepovratne finančne spodbude občinam za
polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in
območjih Natura 2000 (0,4 mio EUR)
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene
za polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične
zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi
infrastrukture za alternativna goriva v prometu
(Uradni list RS, št. 41/17).
Spodbuda do 100 % vrednosti cene za
posamezno polnilno postajo brez DDV, vendar:
‐ največ 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno
postajo,
‐ največ 5.000 EUR za posamezno DC polnilno
postajo.

KREDITI ZA LOKALNE SKUPNOSTI
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16
Krediti tudi za ukrepe e‐mobilnosti:
• nakup vozil na električni ali hibridni pogon za cestni promet, nakup novih vozil za cestni promet s
pogonom na plin,
• nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem prometu, z vgrajenim EURO 6 motorjem,
• postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen
zemeljski plin ali bioplin, izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposredno povezavo na javni
potniški promet,
• izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko
prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car
share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov

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

Storite nekaj dobrega za prihodnost
in
izkoristite možnost pridobitve spodbud Eko sklada!
Hvala za pozornost!
Eko sklad, j.s. Bleiweisova cesta 30 1000 Ljubljana

www.ekosklad.si

