
 

 
 
 

Eko sklad z novim javnim pozivom nadaljuje 
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb 

 
V petek, 2. 10. 2020, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem 

listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb pravnih oseb. 

 

Eko sklad z novim javnim pozivom nadaljuje program dodeljevanja ugodnih 

kreditov za financiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Nameni okoljskih naložb 

za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih 

pozivih, pri čemer pa so kriteriji pri določenih namenih usklajeni z novimi 

standardi. 

 

Tako so v novem javnem pozivu nekoliko zaostreni pogoji za nakup osebnih 

avtomobilov na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem 

načinu vožnje zaostrila na največ 85 g/km.  

 

Za kredite občanov je bil lani že objavljen javni poziv z zaostrenimi vrednostmi 

dovoljenih izpustov CO2 za okolju prijazna vozila na hibridni pogon (85 g 

CO2/km). Zaostritev je v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) o določitvi 

standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka 

gospodarska vozila), ki od 1. januarja 2020 za celotni vozni park EU določa cilj 

95 g CO2/km za povprečne emisije novih osebnih avtomobilov. Ker Eko sklad 

spodbuja le okoljske naložbe, so zahteve za pridobitev spodbude s strani Eko 

sklada strožje od splošnih zahtev, ki veljajo na trgu.  

 

Nov javni poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 

1,3 %. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ostaja 2 milijona 

EUR, najnižji pa 25.000 EUR, najdaljša odplačilna doba 15 let. Javni poziv 

vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi pridobitev tako kredita kot 

nepovratne finančne spodbude. 

 

Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak 

ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu 

ekosklad@ekosklad.si.  
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