
NEPOVRATNA SREDSTVA IN BREZOBRESTNI KREDIT ZA ENERGETSKE 
SANACIJE POSLOVNIH STAVB IN NOVOGRADNJE 

Namen Spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, 
rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. 

Upravičeni 
ukrepi 

             Obstoječe poslovne stavbe              Novogradnje  

 

  toplotna izolacija fasade  gradnja skoraj nič- energijske stavbe 

 toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad 
neogrevanim prostorom, kletjo 

 izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali 
naprav 

 toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru 

 vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev 
in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov 

 zamenjava zunanjega stavbnega pohištva  uvedba sistema upravljanja z energijo 

 vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stavbe 

 ukrep energetske optimizacije v tehnološkem 
procesu 

 vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje stavbe 

 naložbe v naprave za soproizvodnjo električne 
energije in toplote 

 zamenjava toplotne postaje ali vgradnja 
toplotne postaje za priklop na sistem 
daljinskega ogrevanja 

 

 vgradnja solarnega ogrevalnega sistema  

 vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stavbah 

 

 vgradnja energijsko učinkovitega sistema 
razsvetljave 

 

 optimizacija sistema ogrevanja  

 vgradnja plinskega kondenzacijskega 
kotla za centralno ogrevanje 

 

Višina spodbude 

 Nepovratna sredstva: 20% 
Kredit: do 80% 

Kreditni pogoji 

 Odplačilna doba Krajša ali enaka dobi vračanja naložbe oziroma največ 15 let 
Moratorij Največ 1 leto 
Višina kredita Najmanj 25.000 EUR, največ 2.000.000 EUR 
Zavarovanje  4 bianco menice in eden ali več izmed zavarovalnih instrumentov: hipoteka na tržno zanimivi 

nepremičnini, zastava tržno zanimivih premičnin, drugi instrumenti zavarovanja 
Obrestna mera trimesečni EURIBOR +0% 

Dodatne zahteve in pogoji 

 izpolnjevanje tehničnih pogojev, dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet 
naložbe 

 prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov 

 skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov 

 omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« 

 prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet spodbude 

 prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud 
 


