
  OBČANI 

KREDITI   

JP 59OB17  Kreditiranje okoljskih naložb občanov  

    

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE  

JP 67SUB-OBPO19 

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti 
starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe 

JP 48SUB-SKOB17 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe – zamenjave starih kurilnih 
naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb  

JP 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo 

JP 74SUB-OB19 

 
 
 
 
 
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe – rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 

JP 73SUB-sNESOB19 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe – rabe OVE in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb ukrepi od J do L  

JP 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila  

JP 69SUB-SOCOB19 

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih 
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah 

 
  

  PRAVNE OSEBE 

KREDITI   

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije  

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb  

https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=121
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=44
https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=117
https://ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=177
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=45
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=173
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=165
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=167
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=5


    

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE  

JP 67SUB-OBPO19 

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti 
starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe 

JP 75SUB-EPPO19 

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega 
pregleda  

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije  

JP 66SUB-EVPO19  Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila  

JP  58SUB-MORS17 

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega 
sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije  

    

  

  

  DRUŠTVA 
KREDITI   

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije  

    

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE  

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije  

 
 

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=44
https://ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=36
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=166
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=131
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38

