
 

 

NEPOVRATNE  FINANČNE  SPODBUDE  IN  KREDITI 
Eko sklad j.s. ima za gospodinjstva (fizične osebe) objavljene razpise za nepovratne 
finančne spodbude in ugodne kredite. 
 

Razpisa objavljena 17.5.2019:  
 

• 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi 
napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki je zamenjal razpis 
59SUB-SOCOB17;  

 

• 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna 
vozila, ki je zamenjal razpis 62SUB-EVOB18; 

 

     Še vedno odprti starejši razpisi: 

• 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb: 

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (toplozračni, vodni, sončna elektrarna) v 
stanovanjski stavbi, 
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe, 
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega 
ogrevanja, 
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi, 
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali 
dvostanovanjski stavbi, 
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, 
I- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše 
stanovanjske stavbe, 
J- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
K- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
L- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski 
stavbi.  
 

• 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe 
večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb: 

A - toplotna izolacija fasade, 



B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 
C - optimizacija sistema ogrevanja, 
D - obsežna energetska obnova. 
 

• 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe 
zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih 
stavb; 

 
• 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za 

samooskrbo z električno energijo; 
 

• 59OB17 za kreditiranje okoljskih naložb občanov;  
 
Vse informacije o nepovratnih finančnih spodbudah in kreditih lahko dobite na 
spletni strani www.ekosklad.si ter v pisarni ENSVET v Metliki na telefonski 
številki 041 681 669. 
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