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Poslanstvo Eko sklada

• spodbujanje naložb v varstvo okolja –
krediti z ugodno obrestno mero

• s skladu z usmeritvami Nacionalnega 
programa varstva okolja, Nacionalnem 
energetskem programu in operativnih 
programih na specifičnih področjih 
varstva okolja. 



Način kreditiranja

javni razpisi - določena vsoto sredstev, nameni, 
trajanje, pogoji in načine zavarovanja kreditov,
prosilci se obravnavajo po vrstnem redu prispetja 
popolnih vlog,
vloge se obravnavajo po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku,
odločba o dodelitvi kredita,
pravne osebe - pravila o dodeljevanju državnih 
pomoči.



Kreditojemalci

1. Pravne osebe in samostojni podjetniki:
• podjetja – javna in v zasebni lasti,
• lokalne skupnosti,
• društva,
• samostojni podjetniki.

2. Občani



Nameni kreditiranja

1. Področje gospodarjenja z odpadki

2. Področje varstva voda

3. Področje zmanjšanje onesnaževanja zraka

naložbe v rabo obnovljivih virov energije,

naložba v učinkovitejšo rabo energije



Ugodnost skladovih kreditov za občane

Kredit 5mio SIT na 10 let

* Vir: Banka Slovenije (Ur. List RS, št. 67/2005)

1.087.3032.153.4601.066.157Skupno plačilo 
obresti (SIT)

9.06159.61250.551Mesečna 
anuiteta (SIT)

3,637,60*3,97EOM (%)

RazlikaPovprečni 
komercialni 
potrošniški 

Eko sklad



Naložbeni sklad kot razširitev dejavnosti

Zagotovitev sredstev za dokapitalizacijo družb, ki 
bodo vlagale sredstva v okoljske naložbe:
• izraba  obnovljivih virov energije in izvajanje 

ukrepov učinkovite rabe energije,
• nove tehnologije, ki pripomorejo k varstvu 

okolja je v skladu s smernicami Evropske 
komisije in Akcijskega načrta okoljskih 
tehnologij za Evropo (»Environment Technology
Action Plan« EU – ETAP)



Naložbeni sklad

• Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso (DOLB),

• Soproizvodnja električne energije in toplote za 
daljinsko ogrevanje s pomočjo bioplina iz 
živalskih in drugih organskih odpadkov,

• Proizvodnja električne energije s fotovoltaičnimi
sistemi,

• Pogodbeno financiranje ukrepov za učinkovito 
rabo energije (URE),

• Naložbe v druge inovativne okoljske tehnologije.



Hvala za pozornost!

Več informacij na:
internetni strani:  www.ekosklad.si
e-pošti:  ekosklad@ekosklad.si

gregor.golja@ekosklad.si


