
 

 

»Spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada« 
 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju Eko sklad) dodeljuje različne finančne 
spodbude za občane, občine ter pravne osebe.  
 
Občanom so na voljo ugodne subvencije in krediti. Prav tako lahko koristijo brezplačna svetovanja o 
učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih, ki se odvijajo v okviru mreže ENSVET. Eko sklad s svojimi 
spodbudami podpira tudi občine in pravne osebe. Zanje so na voljo nepovratne spodbude in 
krediti.  
 
Več o spodbudah Eko sklada, za pravne osebe, v nadaljevanju.  
 
Na področju naložb v energetsko učinkovitost dodeljuje nepovratna sredstva in/ali kredite za 
ukrepe kot so: izolacija fasade, izolacija tal, izolacija strehe, zamenjava zunaj stavbnega pohištva, 
toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, priklopi na sistem 
daljinskega ogrevanja, solarni ogrevalni sistemi, prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, 
energijska učinkovit sistema razsvetljave, optimizacija sistema ogrevanja, plinski kondenzacijski kotli 
za centralno ogrevanje, gradnje skoraj nič-energijskih stavb, izkoriščanje odvečne toplote iz procesov 
in/ali naprav, energijsko učinkoviti elektromotorji, uvedba sistema upravljanja z energijo, energijska 
učinkovitost v tehnološkem procesu, naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.  
 
Na področju samooskrbe z električno energijo, ki je proizvedena iz sončne energije 
dodeljuje nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupinsko oskrbo za 
mali poslovni odjem. 
 
Na področju nakupa novih električnih vozil dodeljuje nepovratna sredstva in/ali kredite za nakup 
novega električnega vozila ali predelavo vozila na električni pogon brez emisij CO2. 
 
Na področju energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo dodeljuje 
nepovratna sredstva za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta ter uvedbo 
sistema upravljanja z energijo po standardu SIST EN ISO 50001. 
 
Na področju naložb v stavbe z več deli dodeljuje nepovratna sredstva za toplotno izolacijo fasade, 
zunaj stavbnega zidu/tal ali zidu proti terenu. Dodeljuje sredstva za ukrepe toplotne izolacije ravne 
strehe, poševne strehe ali stopa proti neogrevanemu podstrešju. Dodeljuje še sredstva za toplotno 
izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo ter sredstva za optimizacijo sistema 
ogrevanja ter vgraditev prezračevanja z vračanjem odpadnega zraka. 
 
Poleg navedenega Eko sklad dodeljuje kredite za ostale okoljske naložbe. Sredstva v okviru tega 
ukrepa dodeljuje za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, 
gospodarjenja z odpadki, varstvo voda in učinkovito rabo energije, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s 
pitno vodo ter začetne naložbe v okoljske tehnologije.  
 
Vsem, ki želijo kandidirati na javne pozive Eko sklada priporočamo, da redno spremljajo njihove 
spletne strani na katerih so objavljeni trenutno odprti in že zaprti javni pozivi. Prav tako velja 
opozoriti, da se sredstva pridobljena preko javnih pozivov Eko sklada štejejo kot pomoč po pravilu »de 
minimis« ali pa predstavljajo državno pomoč. Interesenti naj novo objavljene javne pozive skrbno 
preberejo, ker se pogoji kandidiranja lahko razlikujejo od predhodno objavljenih javnih pozivov.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Za konec objavljamo še seznam trenutno odprtih javnih pozivov. 
 

1. Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj nič-
energijske stavbe (https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-
spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-
nienergijske-stavbe). 
  

2. Javni poziv 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za 
samooskrbo z električno energijo (https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-
spodbudo/objava/javni-poziv-93sub-so21-nepovratne-finanne-spodbude-pomoi-za-naprave-
za-samooskrbo-z-elektrino-energijo-2). 

 
3. Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo 

energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo 
(https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-
finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-
gospodarstvo). 
  

4. Javni poziv 94SUB-PN21 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega 
energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih 
(https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-
nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-
vozilih-in-avtobusih). 

 
5. Nepovratna sredstva 75SUB-EPPO19 (https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-

spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19). 
 

6. Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne 
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi 
deli stavbe (https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-
67sub-obpo19-nepovratne-finanne-spodbude-za-nove-skupne-nalobe-veje-energijske-
uinkovitosti-starejih-stavb-s-tremi-ali-ve-posameznimi-deli-stavbe).  

 
Prihajajoče objave javnih pozivov lahko spremljate na https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/novica.   
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