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VLOGA 

občana/ke na poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14 

 
 
Podrobna navodila za izpolnjevanje so priložena Vlogi (obrazec Navodila) 
 

1. Osebni podatki občana/ke 
 Ime in priimek: _________________________________________________________________________________ spol  M  Ž 

 Rojen/a (datum in kraj): _______________________________________________________________________________________ 

 
Stalno bivališče (ulica in/ali kraj): _______________________________________________________________________________ 

Poštna št. in pošta: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Začasno bivališče (ulica in/ali kraj): ______________________________________________________________________________ 

Poštna št. in pošta: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Telefonska številka: ___________________________________ Številka mobilnega telefona: _______________________________ 

Naslov elektronske pošte: ______________________________________________________________________________________ 
 

2. Osnovni podatki o stavbi (ne velja za nakup okolju prijaznih vozil in gospodinjskih aparatov) 

 

Naslov (ulica in/ali kraj): ______________________________________________________________________________________ 

Poštna št. in pošta: _______________________________ Občina:_____________________________________________________ 

Parcelna številka nepremičnine, kjer bo naložba izvedena: _______________________ Številka stavbe: _______________________ 

Ime katastrske občine: _________________  - številka: _____________________________________________________________  
 

3. Podatki o naložbi (skladno s predmetom poziva ) 

3.1 Stavba / oprema / vozilo 
 

 

A, B Nov ogrevalni  kondenzacijski plinski kotel _______ kW                kondenzacijski kotel na ELKO _______ kW     

sistem:   daljinsko ogrevanje                      prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija) 

   sončni sprejemniki:  ploščati ________ m2       vakuumski ________m2  

   toplotna črpalka (TČ):  voda – voda   zemlja – voda   zrak – voda _______ kW el. nazivne moči 

   kotel na biomaso (peleti / sekanci / polena) _______ kW 
 

 

C Proizvodnja električne energije:   za lastno rabo   za priklop v omrežje 

    fotovoltaični sistem z nazivno močjo ________ kW   

    vetrna elektrarna z nazivno močjo __________ kW 

    mala hidroelektrarna (MHE) z nazivno močjo _______ kW 

    mikro soproizvodnja toplotna nazivna moč:: ______ kW,   električna nazivna moč: ______ kW 
 

 

D Toplotna zaščita obstoječe  obstoječ objekt: datum izdanega GD __________ in leto izgradnje stavbe___________ 

stavbe:    zamenjava / vgradnja oken, vrat __________ m2 

    izolacija fasade: površina ________ m2     debelina obstoječe ________ cm   dodane ________ cm 

    izolacija strehe: površina ________ m2      debelina obstoječe ________ cm   dodane ________ cm

    izolacija kleti: površina _________ m2      debelina obstoječe ________ cm   dodane ________ cm 

  Dodatno:  ___________: površina _________ m2      debelina obstoječe ________ cm   dodane ________ cm
 

 

E Nizkoenergijska in pasivna   rezultat izračuna energijskega razreda stavbe: ____________ kWh/m2a  

gradnja:    sistem za pokrivanje najmanj 25 % skupnih potreb po toploti iz OVE: _____________________ 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

F Gospodinjski aparati:  štedilnik         pečica       hladilnik           zamrzovalnik        pralni stroj           

   pomivalni stroj        pralno-sušilni stroj     sušilni stroj       drugo: ______________________________ 
 

 

G Nakup okolju prijaznih vozil 

 na električni ali hibridni pogon:  osebni avtomobil        motorno kolo / kolo z motorjem        električno kolo  

kot gorivo uporabljajo plin:   osebni avtomobil 
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H Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:  kanalizacijski priključek        naprava za čiščenje kom. odpadne vode ________ PE 

     prekritje objekta z rastlinsko odejo _____________ m2 
 

I Nadomeščanje gradbenih materialov ki vsebujejo nevarne snovi in ravnanje z biološko razgradljivimi gospodinjskimi odpadki:  

 zamenjava __________ m2 strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna    volumen zaprtega kompostnika _________ m3 
 

J, K Vodni viri:   izgradnja zbiralnika deževnice s prostornino ___________ l         oskrba s pitno vodo 

   naprava za čiščenje pitne vode ___________ PE         nov hišni vodovodni priključek 
 

 

3.2 Vrsta naložbe, višina kredita in rok za izvedbo naložbe 

 

 sodobne naprave za pridobivanje električne energije (namen 1.C poziva) 

 gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne eno/dvostanovanjske stavbe(namen 1.E poziva)  

 nabava okolju prijaznih osebnih vozil na hibridni ali električni pogon (namen 1.G poziva)  

 obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva  

Za zgoraj navedene štiri kategorije naložb se lahko odobri kredit do višine predračunske vrednosti priznanih stroškov, in 
sicer največ 40.000,00 EUR na eno kreditno pogodbo. Občani lahko za isto naložbo oz. objekt z Eko skladom sklenejo več 
kreditnih pogodb, vsaka do največ 40.000,00 EUR in skupaj do največ 80.000,00 EUR. Priznani stroški za posamezni ukrep, 
razen za 1.C, 1.E in 1.G (nakup osebnih avtomobilov) ne morejo presegati 20.000,00 EUR. 

Rok za dokončanje teh kategorij naložb je 12 mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 

 ostali nameni poziva 

Za druge naložbe se lahko odobri kredit do višine predračunske vrednosti priznanih stroškov, in sicer največ 20.000,00 EUR 
na eno kreditno pogodbo.  

Rok za dokončanje naložbe je 6 mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 
 

 

4. Priloge (Obvezno priložiti!) 

4.1 Predračun izbranega dobavitelja/izvajalca oziroma vseh dobaviteljev in izvajalcev, s podrobnim popisom del in materiala  

4.2 Veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi 
objektov za naložbo, ki se izvaja na oz. v obstoječi stavbi oziroma gre za objekt ali stavbo v gradnji, (ne velja za 1.F in 1.G)  

 Glede na namene poziva je za posamezno naložbo potrebno priložiti še: 

4.3  Podatke o lastništvu objekta, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo, npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, 
 pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na vlagatelja (ne velja za 1.F in 1.G) 

4.4  Izjavo lastnika, kadar vlagatelj ni lastnik objekta (obr. EKO – Z)  

4.5 Dovoljenja za poseg: 

 vodno dovoljenje oz. koncesijska pogodba za rabo vode (1.C – MHE) 

 soglasje za priključitev na omrežje za oddajo električne energije, izpolnjeno izjavo priloge 2 k uredbi o dopolnitvah  
 uredbe o energetski infrastrukturi in lokacijsko informacijo (1.C) 

4.6 V kolikor kurilna naprava/toplotna črpalka ni uvrščena na seznam ustreznih naprav, ki je objavljen na spletni strani Eko sklada 
www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html še: 

 Izjavo o skladnosti po standardu SIST EN 303-5 za kurilno napravo na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo, skladno 
s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. list RS, št. 75/2008) oziroma izjavo o lastnostih po standardu SIST EN 14785 za peletno peč z 
vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov (UL EU, št. L88/2011) 
(1.B, točka 3). 

 Fotokopijo poročila o meritvah neodvisne institucije skladno s standardom SIST EN 16147 za toplotne črpalke za pripravo 
sanitarne tople vode oziroma skladno s SIST EN 14511 za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno 
ogrevanje (1.B, 2. točka). 

4.7  Izračun energijske učinkovitosti stavbe Qh po metodologiji, določeni s tem pozivom, v pisni in v MS Excel obliki (1.E). 

 PGD in PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje (1.E). 

 Dokazila z navedenimi tehničnimi karakteristikami proizvajalca za generator toplote, napravo za prezračevanje z rekuperacijo 
 toplote.  

V primeru, da v predračunu navedenega tipa zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijskega materiala ali toplotno izolacijskega 
fasadnega sistema še ni na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si , predložite pripadajočo izjavo o 
lastnostih, pripravljeno skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov (UL EU, št. L88/2011) ali z Zakonom o 
gradbenih proizvodih-ZGPro-1 (Ur. list RS, št. 82/2013), skladno z navedbami v »Navodilih za prijavo«. 

4.8  izjavo o lastnostih po zahtevah zakonodaje o dajanju gradbenih proizvodov na trg za male čistilne naprave,  v kolikor ta ni 
uvrščena na seznam GZS www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005. (1.H druga alineja). 

4.9  Dokazilo, da je naprava uvrščena v energijski razred A+ ali višje (1.F). 
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5.  Izbrani dobavitelji/izvajalci : 
 

 Odobrena sredstva se nakazujejo direktno na račun izbranega izvajalca oziroma dobavitelja, navedenega spodaj! 
 

Naziv/firma: ________________________________________________________________________________________________________ 

s sedežem v/na: ______________________________________________________________________________________________________ 

 Davčna št. /  Matična št.:__________________________________________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: ______________________________________ Naslov elektronske pošte: _________________________________________ 

Telefonska številka: ___________________________________  Številka mobilnega telefona: _______________________________________ 

 

Predračunska vrednost naložbe: __________________________________________________________________________________ EUR 

 
Izbrani dobavitelj/izvajalec 
 

Naziv/firma: ________________________________________________________________________________________________________ 

s sedežem v/na: ______________________________________________________________________________________________________ 

 Davčna št. /  Matična št.:__________________________________________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: ______________________________________ Naslov elektronske pošte: _________________________________________ 

Telefonska številka: ___________________________________  Številka mobilnega telefona: _______________________________________ 

 

Predračunska vrednost naložbe: __________________________________________________________________________________ EUR 

 
Izbrani dobavitelj/izvajalec 
 

Naziv/firma: ________________________________________________________________________________________________________ 

s sedežem v/na: ______________________________________________________________________________________________________ 

 Davčna št. /  Matična št.:__________________________________________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: ______________________________________ Naslov elektronske pošte: _________________________________________ 

Telefonska številka: ___________________________________  Številka mobilnega telefona: _______________________________________ 

 

Predračunska vrednost naložbe: __________________________________________________________________________________ EUR 
 

 

6. Zaprošen znesek kredita: ___________________________________________________________________________________ EUR 

 
Podpisani vlagatelj izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam s pogoji javnega poziva Eko sklada, j.s. za kreditiranje 
okoljskih naložb občanov, da so vsi podatki v tej vlogi resnični in popolni ter priloženi dokumenti verodostojni. V 
primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov sem dolžan vrniti prejeta kreditna sredstva Eko 
sklada, j.s., skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in dovoljujem Eko skladu, j.s., da kadarkoli pred ali po izvedbi 
naložbe pregleduje dokumentacijo v zvezi s kreditirano naložbo in namensko porabo kreditnih sredstev. Soglašam, da 
lahko Eko sklad, j.s. zbira zahtevane osebne podatke za obdelavo te vloge in vodenje kredita ter za druge, z zakonom 
določene namene, in sicer za čas obdelave teh podatkov oziroma do izteka z zakonom določenih rokov. 
 
Izjavljam, da:  

 za to naložbo ni bilo zaprošeno za nepovratno finančno spodbudo Eko sklada, j.s. 
 

 za to naložbo ne bo zaprošeno za nepovratno finančno spodbudo Eko sklada, j.s 
 

 za to naložbo je bila zaprošena / odobrena nepovratna finančna spodbuda s strani Eko sklada j.s.(prilagam kopijo akta o dodelitvi spodbude 
oziroma vloge za pridobitev spodbude). Odobrena nepovratna finančna spodbuda se nakaže:  

   moj osebni račun (kredit se odobri največ v višini razlike med priznanimi stroški naložbe po predračunu in nepovratno finančno 
spodbudo) 

  za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada (kredit se lahko odobri v celotnem znesku priznanih stroškov naložbe). 

 
Podpis vlagatelja:____________________________________ Kraj in datum:_________________________________________ 



 
Obr. EKO – Z 14/01c 

 

 

 
 

7. 
 
 
 

Podpis kreditne pogodbe 

Kreditno pogodbo bom podpisal/a v bančni poslovalnici Banke Koper d.d. (izbrano poslovalnico označite v seznamu):  

 

 Poslovalnica Slovenska, Slovenska 52, 1000 Ljubljana [830] 
 Poslovalnica Dunajska, Dunajska 107, 1000 Ljubljana [840] 
 Poslovalnica Brdo, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana [858] 
 Poslovalnica Trzin, Planjava 4, 1236 Trzin [855] 
 Poslovalnica Kamnik, Ljubljanska cesta 4a, 1241 Kamnik [856] 
 Poslovalnica Grosuplje, Adamičeva 3A, 1290 Grosuplje [859] 
 Poslovalnica Kočevje, Trg zbora odposlancev 12, 1330 Kočevje [890] 
 Poslovalnica Logatec, Sončni log 1, 1370 Logatec [857] 
 Poslovalnica Maribor, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor [753] 
 Poslovalnica Miklavž, Ptujska cesta17, 2204 Miklavž na Dravskem [875] 
 Poslovalnica Lenart, Partizanska cesta 1, 2230 Lenart v Slovenskih [863] 
 Poslovalnica Ptuj, Slovenski trg 3, 2250 Ptuj [860] 
 Poslovalnica Ormož, Kolodvorska 1, 2270 Ormož [865] 
 Poslovalnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica [877] 
 Poslovalnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi [947] 
 Poslovalnica Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec [945] 
 Poslovalnica Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem [949] 
 Poslovalnica Celje, Stanetova 31, 3000 Celje [933] 
 Poslovalnica Šentjur, Drofenikova 15, 3230 Šentjur pri Celju [939] 
 Poslovalnica Žalec, Savinjska cesta 10, 3310 Žalec [935] 
 Poslovalnica Velenje, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje [934] 
 Poslovalnica Kranj, Likozarjeva ulica 1, 4000 Kranj [913] 
 Poslovalnica Globus, Koroška cesta 4, 4000 Kranj [919] 
 Poslovalnica Radovljica, Kranjska cesta 18, 4240 Radovljica [914] 
 Poslovalnica Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice [915] 
 Poslovalnica Nova Gorica, Bevkov trg 2, 5000 Nova Gorica [763] 
 Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, 5220 Tolmin [765] 
 Poslovalnica Ajdovščina, Tovarniška 1a, 5270 Ajdovščina [766] 
 Poslovalnica Idrija, Lapajnetova ulica 17, 5280 Idrija [764] 
 Poslovalnica Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper [406] 
 Poslovalnica Markovec, Beblerjeva 1, 6000 Koper [409] 
 Poslovalnica Olmo, Pahorjeva 63a, 6000 Koper [410] 
 Poslovalnica Sežana, Partizanska 50, 6210 Sežana [553] 
 Poslovalnica Divača, Ulica Albina Dujca 2, 6215 Divača [557] 
 Poslovalnica Komen, Komen 87, 6223 Komen [555] 
 Poslovalnica Postojna, Tržaška cesta 1, 6230 Postojna [603] 
 Poslovalnica Kozina, Istrska ulica 11, 6240 Kozina [556] 
 Poslovalnica Podgrad, Podgrad 96, 6244 Podgrad [656] 
 Poslovalnica Ilirska Bistrica, Bazoviška 18, 6250 Ilirska Bistrica [653] 
 Poslovalnica Trnovo, Gregorčičeva cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica [655] 
 Poslovalnica Pivka, Kolodvorska 14, 6257 Pivka [605] 
 Poslovalnica Ankaran, Jadranska cesta 42, 6280 Ankaran [412] 
 Poslovalnica Izola, Drevored 1. maja 5, 6310 Izola [453] 
 Poslovalnica Lucija, Obala 114 A, 6320 Lucija [503] 
 Poslovalnica Piran, Tartinijev trg 12, 6330 Piran [508] 
 Poslovalnica Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto [903] 
 Poslovalnica Trebnje, Stari trg 2a, 8210 Trebnje [904] 
 Poslovalnica Brežice, Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice [962] 
 Poslovalnica Sevnica, Trg Svobode 1, 8290 Sevnica [905] 
 Poslovalnica Črnomelj, ulica Otona Župančiča 2, 8340 Črnomelj [906] 
 Poslovalnica Murska Sobota, Slovenska ul. 27, 9000 Murska Sobota [925] 

 
 
Vlogo s prilogami oddajte osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
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IZJAVA LASTNIKA/CE NEPREMIČNINE 
v primeru, ko vlagatelj ni lastnik objekta 

 
 

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________________________ 

Rojen/a (datum in kraj): _______________________________________________________________________________________________ 

Stalno bivališče (ulica in/ali kraj): 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Poštna št. in pošta: ___________________________________________________________________________________________________ 

Začasno bivališče (ulica in/ali kraj): ______________________________________________________________________________________ 

Poštna št. in pošta: ____________________________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka: ___________________________________ Številka mobilnega telefona: _______________________________________ 

Naslov elektronske pošte: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Kot lastnik/ca nepremičnine na naslovu  

___________________________________________________________________________________________________________________  

na parceli št. ________________________________________________  

katastrska občina številka: ____________________________  ime: ____________________________________________________________, 

 

soglašam, da 

 

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________________________ 

Rojen/a (datum in kraj): _______________________________________________________________________________________________ 

Razmerje vlagatelja do lastnika nepremičnine:  najemnik  ožji družinski član 

 

na zgoraj navedeni nepremičnini izvede naložbo, ki je predmet te vloge, skladno z nameni iz poziva Eko sklada, j.s..  

 

 

Kraj in datum: 

 
_____________________________________ 

 

Podpis lastnika/ce nepremičnine: 
 
_____________________________________ 
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NAVODILA 
za prijavo na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 

za kreditiranje okoljskih naložb občanov 
 

Namen kreditiranja občanov 
 
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14 (v nadaljevanju: poziv) je namenjen financiranju naložb v varstvo okolja in 
spodbujanju razvoja na področju varstva okolja za namene in pod pogoji, kot so navedeni v besedilu poziva. Iz razpisanih sredstev je možno 
financirati priznane stroške naložbe, vključno z DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden v besedilu poziva. 
 
Dokumentacija za kreditiranje okoljskih naložb občanov vsebuje naslednje sklope obrazcev: 

- Navodilo za prijavo na poziv s pojasnili in polnim besedilom javnega poziva 
- Obrazec Vloga (Obr. EKO-Z), Izjava lastnika/ce nepremičnine  
- Obrazec Izjava o zaključku naložbe in namenski porabi sredstev. 

 
Postopek pridobitve kredita 
 
Do dodelitve kredita po tem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: občan). 
Občan, zainteresiran za dodelitev kredita, se prijavi na poziv za kreditiranje okoljskih naložb z vložitvijo Vloge osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 
Vloga, vložena na predpisanih obrazcih (Obr. EKO-Z), s priloženimi potrdili ter dokazili, ki so potrebni za posamezen namen oz. tip naložbe, bo 
obravnavana skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10). Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja popolnih 
vlog na Eko sklad. 
 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca Vloga  
 
1. Osebni podatki občana ali občanke 

Navede se vse zahtevane podatke o vlagatelju (naslov, rojstni podatki, idr.), ki so potrebni za določitev odplačilne dobe. Skladno s pogoji 
zavarovanja kredita je najdaljša doba odplačevanja omejena s starostjo vlagatelja. Seštevek starosti vlagatelja in želene dobe odplačevanja 
kredita (največ 10 let) ne sme presegati 75 let. V primeru, da vlagatelj za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev 
ne velja. 
Kontaktni podatki vlagatelja služijo pojasnjevanju morebitnih nejasnosti v vlogi.  

 
2. Osnovni podatki o stavbi 

Naslov, parcelna številka in katastrska občina (k.o.), občina ter številka stavbe, služijo preverjanju statusa in lastništva stavbe, na katerem se bo 
naložba izvajala. Za namene nakupa energijsko učinkovitih naprav (namen 1.F poziva) in nakupa okolju prijaznih vozil (namen 1.G poziva) ti 
podatki niso potrebni. 

 
3. Podatki o naložbi (skladno s predmetom poziva) 

 

3.1 Stavba / oprema / vozilo 
Navedeni podatki se nanašajo na stavbo, opremo ali vozilo, ki je predmet naložbe. Potrebni so pri ugotavljanju namenske porabe dodeljenega 
kredita, kot jo opredeljuje poziv. Ustrezno izpolnjen obrazec s podatki o naložbi je pogoj za popolnost oddane vloge, kar vpliva na vrstni red 
obravnave vloge za dodelitev pravice do kredita. 
Izpolnjevanje razpisnih pogojev za vgrajeno kurilno napravo, ki bo financirana s tem kreditom, je potrebno dokazati s predložitvijo dokazila o 
legalnemu dajanju teh proizvodov na naš trg, skladno s pripadajočo zakonodajo (izjava o lastnostih oziroma izjava o skladnosti), če predlagani 
tip kurilne naprave pred tem ni bil že uvrščen v seznamu ustrezne opreme, objavljenem na spletni strani Eko sklada 
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.  
Pri toplotnih črpalkah je potrebno predložiti merilno poročilo neodvisne inštitucije, v kolikor predlagani tip toplotne črpalke ni naveden v 
seznamu ustreznih toplotnih črpalk, ki je objavljen na spletni strani Eko sklada http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. Izvajalec 
naložbo mora biti vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrže-vanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in 
toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, in je vpisan v evidenco, dosegljivo na povezavi: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1-2. Za hermetično zaprte toplotne črpalke (definicija v 2. členu, točka 
11, Uredbe (ES) 842/2006 o določenih toplogrednih plinih) navedena zahteva ne velja. 
V primeru, da v predračunu navedenega tipa zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijskega materiala ali toplotno izolacijskega 
fasadnega sistema še ni na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, predložite pripadajočo izjavo o lastnostih, 
pripravljeno skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov (UL EU, št. L88/2011) ali z Zakonom o gradbenih 
proizvodih-ZGPro-1 (Ur. list RS, št. 82/2013), in sicer za: 
- zunanje stavbno pohištvo skladno z veljavno izdajo standarda SIST EN 14351-1 (1.D, 1. točka), 
- toplotno izolacijski material (1.D, 2., 3. in 4. točka) oziroma toplotno izolacijski fasadni sistem (1.D, 2. točka), skladno s pripadajočo 
veljavno izdajo harmoniziranega standarda (SIST EN), oziroma z veljavno Evropsko tehnično oceno (ETA) ali Slovenskim tehničnim 
soglasjem (STS), ter predložiti še dokazilo o izpolnitvi pogoja glede toplotne prehodnosti predlaganega sloja toplotno izolacijskih materialov, 
predpisanega v temu pozivu. 
 

- Pri vgradnji ogrevalne naprave, ki kot gorivo uporablja lesno biomaso, oziroma pri kondenzacijskem kotlu na ELKO ali plin, se navede 
nazivno toplotno moč naprave v kW. 
 

- Pri namestitvi sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija) je vlogi potrebno priložiti prospekt oz. 
specifikacijo naprave, iz katere je razvidno, da bo vgrajena naprava izpolnjevala s pozivom zahtevano učinkovitost. 
 

- Pri namestitvi solarnega ogrevalnega sistema se navede svetlo oziroma aperturno površino vgrajenih ploščatih ali vakuumskih sončnih 
sprejemnikov v m2.  
Pomembno: Pri sistemih, ki bodo izvedeni v samogradnji, je pogoj za izplačilo kredita predložitev originalnega potrdila organizatorja gradnje, 
izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis materiala, podatek o številu SSE in podatek o svetli (aperturni) površini SSE ter spisek 
članov skupine, v katero bo vlagatelj vključen. Organizator krožka za samogradnjo solarnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca 
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svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in izrabe 
obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: dejavnost ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki 
bodo izdelani v samogradnji. 
 

- Pri namestitvi toplotne črpalke se navede električno nazivno moč toplotne črpalke v kW. 
Ob zaključku naložbe vgradnje toplotne črpalke voda-voda je obvezno priložiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode, ki ga izda 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) skladno z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 
67/02, 57/08, 57/12 in 100/13). 

 
Pri naložbah, ki vključujejo ukrepe, zajete v točki 1.C – Sodobne naprave za pridobivanje električne energije: 

Pri namestitvi sodobnih naprav za pridobivanje električne energije se v kW navede nazivna moč fotovoltaične, vetrne, male hidroelektrarne 
(MHE), pri namestitvi naprave za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije pa se navede nazivna moč naprave. Skladno s pogoji 
poziva nazivna moč naprav ne sme presegati 50 kW.  
Vlagatelj se mora v vlogi obvezno opredeliti, ali bo proizvedeno električno energijo uporabil za lastne potrebe ali jo bo oddajal v omrežje. V 
primeru, da vlagatelj namerava po zaključku naložbe pridobiti deklaracijo za proizvodne naprave in potrdilo o izvoru električne energije, bo 
Eko sklad na dan prejema pravice do kredita izračunal višino pomoči po pravilu »de minimis« skladno s predpisi EU o omejitvah državnih 
pomoči. O višini prejete pomoči bo vlagatelj pisno obveščen.  
Vlogi za namestitev naprav je potrebno priložiti Soglasje za priključitev za oddajo električne energije, izpolnjeno izjavo Priloge 2 Uredbe o 
dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/10), lokacijsko informacijo za nameravani poseg, gradbeno dovoljenje, v 
kolikor je le-to glede na veljavno zakonodajo potrebno, ter v gradbenem dovoljenju navedeno projektno dokumentacijo, projekt elektro 
inštalacij in s strani proizvajalca ali dobavitelja opreme ali materiala izdano ustrezno dokazilo, ki izkazuje poglavitne tehnične lastnosti in 
karakteristike opreme. Vlogi za postavitev MHE je potrebno priložiti tudi vodno dovoljenje oz. koncesijsko pogodbo za rabo vode, ki jo, 
skladno z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02,57/08, 57/12 in 100/13), izda ARSO. 

 
Pri naložbah, ki vključujejo ukrepe, zajete v točki 1.D - zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb, za katere je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje do 1.1.2003: 
- Pri vgradnji oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev se navede površina vgrajenih elementov v m2. 

Priznani stroški so navedeni točki 1.D poziva in ne vključujejo nabave vhodnih in garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega stavbnega 
pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva. 
Vgrajeni proizvodi morajo izpolnjevati zahteve, navedene v besedilu poziva, kar mora biti razvidno iz priloženih dokazil proizvajalca oz. 
dobavitelja. 

- Pri izvedbi toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 
tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom je potrebno upoštevati toplotno prevodnost (λ) izbranega 
izolacijskega materiala (iz izjave o lastnostih) ter navesti njegovo debelino in površino. V kolikor gre za vgradnjo izolacijskega materiala s 
toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK, se vgradi takšna debelina toplotno izolacijskega materiala, ki jo za posamezen ukrep določa poziv. V 
primeru, da gre za izolacijski material z boljšo toplotno prevodnostjo, se lahko vgradi ustrezna debelina drugega toplotno izolacijskega 
materiala (d), tako da bo razmerje λ/d ustrezalo pri posameznem ukrepu določenim vrednostim. Navedeno razmerje λ/d mora biti izklazano 
tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti. 
 

Pri naložbah, ki vključujejo ukrepe, zajete v točki 1.E – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe: 
- Kredit se dodeli za gradnjo, rekonstrukcijo ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe za katero je bilo 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), 
izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo 
gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana. Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna »PHPP 7«, 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt 
strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50). 
 
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo 
U ≤ 1,0 W/m2K, določeno skladno s standardi, navedenimi v Tabeli E.1, točke 4.12, veljavne izdaje harmoniziranega standarda SIST EN 
14351-1. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno 
po načelu tesnjenja v treh ravninah skladno s smernicami RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti 
izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. 
 
Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje 
morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka 
pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti 
razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave. 
 
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino 
dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne 
vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz 
obnovljivih virov energije. 
 
Pri nakupu eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje, navedene v točki 1.E javnega poziva, s strani prvega kupca - fizične osebe, je 
potrebno vlogi predložiti prodajno pogodbo ali drugo veljavno listino z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v 
korist kupca, sklenjeno po 1. 1. 2013.  
Priznani stroški gradnje novega stanovanjskega objekta, ki je grajen fazno, vključujejo nakup in vgradnja zunanjega stavbnega pohištva 
vključno s senčili in okenskimi policami, nakup in vgradnja toplotne zaščite, obodnih zidov in strehe vključno z fasado, paroprepustnimi 
folijami oziroma drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine, vetrne zapore in parne ovire, hidroizolacija; pri lahki gradnji (npr. montažna, 
skeletna) je priznan strošek 50% celotnega konstrukcijskega sistema na toplotnem ovoju stavbe, nakup in vgradnjo centralnega sistema 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, nakup in vgradnja generatorja toplote vključno z zalogovnikom za gorivo, transportnega 
in varnostnega sistema, krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno 
ogrevanje.  
V primeru gradnje ali nakupa nizkoenergijske oziroma pasivne stanovanjske stavbe po sistemu »na ključ« ali »na delni ključ«, ki vključuje 
gradnjo toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnjo ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnjo centralnega prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti stavbe. 
 

Pri naložbah, ki vključujejo namene, zajete v točki 1.F - nakup energijsko učinkovitih naprav in v točki 1.G - nakup okolju prijaznih vozil: 
- Navede se vrsta izbranega gospodinjskega aparata (štedilnik, pečica, hladilnik, zamrzovalnik, pralni stroj, pralno-sušilni stroj ali pomivalni 

stroj) oziroma tip okolju prijaznega vozila na električni ali hibridni pogon (osebni avto, motorno kolo, električno kolo) ali osebnega 
avtomobilov, serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin. 
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Izbrani gospodinjski aparati morajo biti uvrščeni v energijski razred A+ ali višje, kar izkazuje specifikacija priložene ponudbe oziroma po 
porebi dokazilo. Za izbrano vozilo mora vlagatelj predložiti dokazilo s tehničnimi karakteristikami izbranega modela, v kolikor to ni razvidno 
iz predeložene ponudbe prodajalca vozila.  

 
Pri naložbah, ki vključujejo ukrepe, zajete v točki 1.H - odvajanje in čiščenje odpadnih voda: 
-  Navede se naložba v izvedbo kanalizacijskega priključka na javni kanalizacijski vod ali vodovodnega priključka na javni vodovodni 

sistem, površino v m2, na kateri bo nameščena prekrivna rastlinska odeja za zmanjševanje koeficienta odtoka padavin, oziroma velikost 
vgrajene male čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev v PE, ki pa skladno s pozivom ne sme presegati 25 
PE. 
Vlogi je potrebno priložiti izjavo o skladnosti male čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod, pripravljeno po Uredbi (EU) št. 
305/2011 za trženje gradbenih proizvodov (UL EU, št. L88/2011) in skladno z veljavno izdajo standarda SIST EN 12566-3. Delovanje 
naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 
45/07, 79/09 in 64/12), oziroma imeti soglasje izvajalca javne gospodarske službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom. Seznam 
komunalnih čistilnih naprav je objavljen na spletni strani http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005. 

 
Pri naložbah, ki vključujejo namen, zajet v točki 1.I -  nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko 
razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva: 

- Navede se površino v m2 zamenjane strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).  
Predračun mora obvezno vključevati stroške odlaganja odpadkov in takso za obremenjevanje okolja. Po dokončanju naložbe mora 
kreditojemalec končnemu računu izvajalca naložbe priložiti potrdilo o odlaganju odpadkov na deponijo (evidenčni list o ravnanju z odpadki), 
ki je pogoj za odobritev porabe celotne vrednosti dodeljenega kredita.  

Za odstranjevanje strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna, v skupni površini nad 300 m2, mora imeti izvajalec del Okoljevarstveno dovoljenje, 
ki ga izda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Seznam teh izvajalcev je naveden na spletni strani: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/azbest.pdf . 
- Navede se volumen zaprtega kompostnika, za ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, ki se bo namestil.  
 
Pri naložbah, ki vključujejo ukrepe, zajete v točki 1.J -  učinkovita raba vodnih virov, in v točki 1.K - oskrba s pitno vodo: 
Navede se prostornino vgrajenega zbiralnika za deževnico oziroma velikost čistilne naprave za čiščenje pitne vode Vlogi je potrebno priložiti 
izkaz karakteristik delovanja male čistilne naprave za čiščenje pitne vode, ki se bo vgrajevala, in/oziroma vodno dovoljenje, ki ga izda ARSO 
skladno z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12 in 100/13). 
 

3.2 Vrsta naložbe, višina kredita in rok za izvedbo naložbe 
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna in vključujejo tudi DDV (v kolikor je izvajalec / dobavitelj davčni zavezanec). Obseg 
priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe. Priznani stroški posameznega ukrepa pa ne morejo 
presegati zneska 20.000,00 EUR (razen za točko 1.C in točko 1.E). Rok za dokončanje teh ukrepov je 6 mesecev od dneva sklenitve kreditne 
pogodbe. 
Pri naložbah, navedenih v točki 3.C) poziva, in sicer 1.C (sodobne naprave za pridobivanje električne energije) in v primeru nakupa osebnega 
vozila na električni ali hibridni pogon iz namena 1.G , in pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega 
poziva, in pri ukrepu 1.E (gradnja, rekonstrukcija ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe) pa lahko kredit znaša 
največ 40.000,00 EUR, vendar ne več, kot znašajo priznani stroški naložbe. Rok za dokončanje teh naložb je 12 mesecev od dneva sklenitve 
kreditne pogodbe.  
Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči 
predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR za isto stavbo oziroma naložbo, 
razen v primerih, ko se naložba izvaja v večstanovanjski stavbi s tremi ali več stanovanji. 
 
Vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. V primeru, ko je višina 
odobrenega kredita enaka višini priznanih stroškov naložbe, se dodeljena nepovratna finančna spodbuda obvezno izplača izključno za delno 
poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada. V primerih, ko se kredit dodeli za skupne dele večstanovanjske stavbe etažnim lastnikom, pa 
vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe  
 
4. Obvezne priloge 
Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili. Obvezne priloge (točka 4 poziva) je potrebno priložiti vsaki vlogi, ne glede na 
izbrani namen naložbe.  
 
Oddana vloga za pridobitev kredita je popolna, če obsega izpolnjen obrazec Vloga in naslednje priloge: 
 

4.1 Predračun izbranega izvajalca/dobavitelja 
Vsebovati mora podroben popis del in materialov (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprav in materialov) in osnovne podatke o 
izvajalcu/dobavitelju, kot so številka transakcijskega računa, matična ali davčna številka, podpis odgovorne osebe in žig, v kolikor ga izvajalec 
uporablja. 
 
4.2 Veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov za 
naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi stavbi, in le ta ni evidentirana v katastru stavb, oziroma gre za stavbo v gradnji. Gradbeno 
dovoljenje je obvezno potrebno predložiti, kadar stavba, na ali v kateri se bo izvajala naložba, ni vpisana v javno evidenco stavb pri Geodetski 
upravi RS, kadar gre za obsežnejšo obnovo stavbe, pri kateri se posega v elemente nosilne konstrukcije stavbe, in za namen točka 1.E - gradnja ali 
nakup nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb.  
 
Glede na vrsto naložbe je potrebno predložiti še priloge, vezane na posamezen namen iz poziva: 
 

4.3 Podatki o lastništvu nepremičnine, kjer se bo izvajala naložba, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo 
Vlagatelj lahko predloži fotokopijo veljavne kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe ali dokument o drugem ustreznem pravnem poslu, na 
podlagi katerega bi sodišče vknjižilo lastništvo na zadevni nepremičnini, oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na vlagatelja.  
 

4.4 Izjava lastnika 
Kadar vlagatelj ni lastnik stavbe, na kateri se bo izvajala naložba, je vlogi potrebno priložiti izpolnjen obrazec Izjava lastnika nepremičnine, ki je 
sestavni del obrazca Vloga, z vsemi izpolnjenimi rubrikami. Lastnik s podpisom izkazuje, da se strinja z namenom in obsegom naložbe, ki jo 
namerava vlagatelj izvesti na navedenem njegovi stavbi. 
 

4.5 Dovoljenja za poseg 
 - Pravnomočno gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in izpolnjeno Izjavo Priloge 2. k Uredbi o dopolnitvi Uredbe o energetski 

infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/10), vlagatelj priloži vlogi za namene postavitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (točka 1.C), 
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 - Vodno dovoljenje oz. koncesijsko pogodbo za rabo vode, ki jo izda ARSO, vlagatelj priloži vlogi za ukrep točka 1.C - postavitev male 
hidroelektrarne, ukrep točka B.2 - namestitev toplotnih črpalk po sistemu voda-voda v že obstoječe vrtine in ukrep točka 1.K oskrba s pitno 
vodo. 
 

4.6 Obvezne priloge v primeru gradnje, rekonstrukcije ali nakupa nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe (namen točke 1.E)  
Vlagatelj vlogi predloži fotokopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, PGD vodilno mapo, PGD načrt arhitekture, PZI načrt arhitekture v 
merilu 1:50, PZI načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja v merilu 1:50, soglasje solastnika v primeru solastništva stanovanjske stavbe, 
izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi PHPP 7 (tiskani izpis in priložena datoteka na zgoščenki) za klimatske pogoje mesta 
Ljubljana, dokazilo o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva in sicer za okna in vhodna vrata, dokazila za toplotne prevodnosti 
uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe, dokazilo o tehničnih karakteristikah izbrane naprave za prezračevanje ter 
dokazilo za toplotno moč in energijsko učinkovitost izbrane naprave za generacijo toplote s tehničnimi karakteristikami.   
 
5. Osnovni podatki o izbranem dobavitelju / izvajalcu  
Vlagatelj navede osnovne podatke o izbranem izvajalcu/dobavitelju za vsak namen oziroma posamezen del celotne naložbe, s katerim kandidira 
na tem javnem pozivu. 
Odobrena kreditna sredstva se vedno nakažejo na transakcijski račun izbranega dobavitelja oz. izvajalca del.  
Dobavitelj / izvajalec del mora biti registriran za dejavnost oziroma za izvajanje del, ki so predmet v vlogi priglašene naložbe, in je zanje 
vlagatelju izstavil predračun. V kolikor to ni razvidno iz Poslovnega registra (AJPES), mora dobavitelj / izvajalec del priložiti ustanovitveni akt, 
iz katerega je dejavnost razvidna. 
  
6. Zaprošeni znesek kredita 
Vlagatelj navede želeno vrednost kredita, ki ne sme presegati vrednosti priznanih stroškov naložbe in znaša največ 20.000,00 EUR oziroma 
40.000,00 EUR in najmanj 1.500,00 EUR, kot navaja poziv v točki 3.E). 
 
7. Podpis kreditne pogodbe 
Vlagatelj v seznamu označi izbrano poslovalnico Banke Koper d.d. (v nadaljevanju: Banka), ki ji bo po prejemu odločbe sklada 
posredoval/dostavil potrebno dokumentacijo in izpolnjeno Vlogo občana za kredit Eko sklada (obrazci z modrim robom) za preverjanje kreditne 
sposobnosti. Po preverjanju kreditne sposobnosti bo vlagatelj v izbrani poslovalnici Banke tudi podpisal kreditno pogodbo. 
 
Na osnovi popolne vloge Eko sklad z odločbo vlagatelju dodeli pravico do kredita. Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita 
vlagatelj prejme tudi obrazce Vloga občana za kredit Eko sklada (obrazci z modrim robom). Navedeni podatki so osnova za ugotovitev 
kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita.  
 
Postopek za sklenitev kreditne pogodbe in izplačilo kredita 
 
Vlagatelj dostavi izpolnjene obrazce Vloga občana za kredit Eko sklada (obrazci z modrim robom) s prilogami na naslov bančne poslovalnice, ki 
jo je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi pravice do kredita. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v 
določenem roku. 
Po prejemu izpolnjenih obrazcev in morebitnih dopolnitev Banka preveri kreditno sposobnost kreditojemalca, po potrebi prilagodi odplačilno 
dobo in znesek kredita ter pripravi kreditno pogodbo. V kolikor se v postopku preverjanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ugotovi, da ta ne 
izpolnjuje zahtevanih pogojev, k odplačevanju kredita lahko pristopi soplačnik, ki zahtevane pogoje izpolnjuje, pri čemer Banka opravi zanj 
enako preveritev kreditne sposobnosti, kot jo je predhodno opravila za vlagatelja/kreditojemalca. Banka nato v roku 10 dni sestavi ustrezno 
kreditno pogodbo in pozove vlagatelja k podpisu. 
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe 
Eko sklada, sicer pravica do kredita preneha. Odločba Eko sklada postane dokončna z vročitvijo prejemniku pravice do kredita. 
 
Letna obrestna mera je seštevek pribitka v višini 1,50 % in referenčne obrestne mere EURIBOR za trimesečno obrestno obdobje, izračunan za 
365 dni (3M EURIBOR365). Pribitek je nespremenljiv za celotno obdobje odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi 
referenčna obrestna mera, veljavna na prvi dan v mesecu, v katerem je sklenjena kreditna pogodba.  
Trimesečni EURIBOR pomeni letno medbančno obrestno mero za trimesečne depozite v eurih na evropskem denarnem trgu. EURIBOR je 
objavljen na internetni strani www.banka-koper.si in v poslovnih prostorih Banke. Za obračun obresti v posamičnem obrestnem obdobju se 
uporablja trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, ki je določen dva delovna dneva pred začetkom meseca in velja za obdobje celega meseca. 
Anuiteta se praviloma spreminja vsaj 1-krat letno, ob upoštevanju veljavnega trimesečnega EURIBORJA365 na dan 1.1., 1.4., 1.7. in 1.10. v letu. 
Anuiteta se spremeni, če je nova anuiteta višja ali nižja od prejšnje za vsaj 2,00 EUR. O novi anuiteti in o spremembi trimesečnega 
EURIBORJA365 Banka obvesti kreditojemalca. Višino anuitete, lahko kreditojemalec informativno izračuna sam s pomočjo izračuna na spletni 
strani Eko sklada: www.ekosklad.si. Informativni izračun vključuje tudi pojasnila o uporabljenih predpostavkah. 
 
Banka ob podpisu kreditne pogodbe zaračuna stroške sklenitve kreditne pogodbe v enkratnem znesku v višini 1,5 % glavnice najetega kredita 
oziroma najmanj 40,00 EUR in in ne več kot 175,00 EUR. Prav tako ob sklenitvi pogodbe Banka zaračuna kreditojemalcu stroške zavarovanja po 
ceniku zavarovalnice (točka 3.E poziva), ki so odvisni od višine najetega kredita in dobe vračanja kredita. Za najdaljšo, 10-letno odplačilno dobo, 
znaša premija 1,97 % od zavarovalne osnove. Stroške vodenja kredita, ki znašajo enkrat letno: 30,00 EUR za kredite do višine največ 4.000,00 
EUR, 45,00 EUR za kredite od 4.001,00 EUR do višine največ 10.000,00 EUR in 50,00 EUR za kredite, višje od 10.000,00 EUR, kreditojemalec 
plača enkrat letno za tekoče leto, za prvo leto pa ob podpisu kreditne pogodbe plača sorazmerni del teh stroškov. 
  
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh delih. Kreditojemalec ob podpisu kreditne pogodbe izbere enega od dveh načinov izplačila: 
- celotni znesek kredita v petih (5) delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe,  
- prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita v petih (5) delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60 % 

odobrenega zneska kredita pa v petih (5) delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe. 
Po izplačilu začne Banka za izplačani del kredita obračunavati pogodbene (interkalarne) obresti. 
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo poleg izpolnjenega obrazca Izjava o zaključku naložbe in namenski porabi sredstev, ki jo podpišeta 
kreditojemalec in izvajalec naložbe, še izstavljene račune za celoten obseg naložbe. Pri naložbah namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi 
potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki), pri 
ukrepu 1.B - prva alineja predloži originalno potrdilo organizatorja gradnje s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno 
potrdilo, izdano na ime vlagatelja, pri ukrepu 1.B - druga alineja in 1.E, v kolikor naložba vključuje nakup in namestitev toplotne črpalke po 
sistemu voda-voda, pa vodno dovoljenje, ki ga izda ARSO.  
Ob izplačilu drugega dela odobrenega kredita (do 60 %) oz. celotnega zneska kredita se znesek izplačila uskladi s predloženimi računi.  
 
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del kreditojemalec o tem nemudoma 
obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje. V kolikor kreditojemalec zamenja izvajalca del po sklenitvi kreditne 
pogodbe in je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, se ustrezno zniža znesek kredita, nižji kredit pa določi v dodatku h kreditni 
pogodbi. Prav tako lahko kreditojemalec pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad 
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lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev oziroma najdlje do roka zaključka naložbe, ki je določen s pogodbo o 
dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za to naložbo. 
 
Prenos kredita v odplačilo 
 
Po koriščenju kredita ali po koriščenju 40 % odobrenega zneska in zapadlosti pravice do preostanka kredita, kot določa poziv v točki 7., Banka 
prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu in prične z zaračunavanjem anuitet. 
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Bančna mreža poslovalnic Banke Koper d.d., v katerih je mogoče podpisati kreditno pogodbo: 
 

LJUBLJANA 
Poslovalnica Slovenska, Slovenska 52, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 307 64 00, kontaktna oseba: Vera Kutnar 
Poslovalnica Dunajska, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 560 67 00, kontaktna oseba: Irena Cerar 
Poslovalnica Brdo, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, tel: 08/ 200 62 00, kontaktna oseba: Tina Ješe 
Poslovalnica Trzin, Planjava 4, 1236 Trzin, tel: 01/ 560 67 30, kontaktna oseba: Tomaž Sršen 
Poslovalnica Kamnik, Ljubljanska cesta 4a, 1241 Kamnik, tel: 01/ 839 6080, kontaktna oseba: Vesna Strgar 
Poslovalnica Grosuplje, Adamičeva 3A, 1290 Grosuplje, tel: 01/ 786 67 80, kontaktna oseba: Janko Češnovar 
Poslovalnica Kočevje, Trg zbora odposlancev 12, 1330 Kočevje, tel: 01/ 895 69 80, kontaktna oseba: Alenka Poje 
Poslovalnica Logatec, Sončni log 1, 1370 Logatec, tel: 01/ 754 49 40, kontaktna oseba: Petra Klavžar 
 

MARIBOR 
Poslovalnica Maribor, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel: 02/ 228 81 00, kontaktna oseba: Davorin Tomaič 
Poslovalnica Miklavž, Ptujska cesta17, 2204 Miklavž na Dravskem, tel: 02/ 333 84 50, kontaktna oseba: Simona Wochl 
Poslovalnica Lenart, Partizanska cesta 1, 2230 Lenart v Slovenskih, tel: 02/ 720 88 70, kontaktna oseba: David Vekoslav Erjavec 
Poslovalnica Ptuj, Slovenski trg 3, 2250 Ptuj, tel: 02/ 787 80 00, kontaktna oseba: Danica Ranfl 
Poslovalnica Ormož, Kolodvorska 1, 2270 Ormož, tel: 02/ 719 89 40, kontaktna oseba: Danilo Lukner 
Poslovalnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica, tel: 02/ 429 49 60, kontaktna oseba: Aleš Pravdič 
 

SLOVENJ GRADEC 
Poslovalnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi, tel: 02/ 897 90 40, kontaktna oseba: Simona Zorman 
Poslovalnica Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec, tel: 02/ 885 88 50, kontaktna oseba: Ksandi Javornik 
Poslovalnica Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem, tel: 02/ 885 88 30, kontaktna oseba: David Skralovnik 
 

CELJE 
Poslovalnica Celje, Stanetova 31, 3000 Celje, tel: 03/ 425 89 00, kontaktna oseba: Igor Meh 
Poslovalnica Šentjur, Drofenikova 15, 3230 Šentjur pri Celju, tel: 03/ 747 80 81, kontaktna oseba: Tanja Korošec 
Poslovalnica Žalec, Savinjska cesta 10, 3310 Žalec, tel: 03/ 714 86 00, kontaktna oseba: Igor Meh 
Poslovalnica Velenje, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje, tel: 03/ 898 82 80, kontaktna oseba: Eva Vetrih 
 

KRANJ 
Poslovalnica Kranj, Likozarjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel: 04/ 201 69 00, kontaktna oseba: Uroš Sernel 
Poslovalnica Globus, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, tel: 04/ 20 16 920, kontaktna oseba: Melita Jevšek 
Poslovalnica Radovljica, Kranjska cesta 18, 4240 Radovljica, tel: 04/ 531 68 10, kontaktna oseba: Alenka Stare 
Poslovalnica Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, tel: 04/ 583 47 80, kontaktna oseba: Magda Pernuš 
 

NOVA GORICA 
Poslovalnica Nova Gorica, Bevkov trg 2, 5000 Nova Gorica, tel: 05/ 338 40 00, kontaktna oseba: Peter Trampuž 
Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, 5220 Tolmin, tel: 05/ 388 41 50, kontaktna oseba: Katja Štrukelj Valentinčič 
Poslovalnica Ajdovščina, Tovarniška 1a, 5270 Ajdovščina, tel: 05/ 366 40 50, kontaktna oseba: Uroš Posega 
Poslovalnica Idrija, Lapajnetova ulica 17, 5280 Idrija, tel: 05/ 377 41 00, kontaktna oseba: Bojan Žust 
 

KOPER 
Poslovalnica Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, tel: 05/ 666 12 82, kontaktna oseba: Vesna Jerman Čotar 
Poslovalnica Markovec, Beblerjeva 1, 6000 Koper, tel: 05/ 669 30 00, kontaktna oseba: Tarin Kokalj 
Poslovalnica Olmo, Pahorjeva 63a, 6000 Koper, tel: 05/ 669 30 40, kontaktna oseba: Suzana Rakar 
Poslovalnica Ankaran, Jadranska cesta 42, 6280 Ankaran, tel: 05/ 669 31 20, kontaktna oseba: Doris Laginja 
 

SEŽANA 
Poslovalnica Sežana, Partizanska 50, 6210 Sežana, tel: 05/ 728 35 00, kontaktna oseba: Emilij Repovž 
Poslovalnica Divača, Ulica Albina Dujca 2, 6215 Divača, tel: 05/ 734 37 50, kontaktna oseba: Karmen Bandelj 
Poslovalnica Komen, Komen 87, 6223 Komen, tel: 05/ 734 37 00, kontaktna oseba: Silvana Faganel 
 

POSTOJNA 
Poslovalnica Postojna, Tržaška cesta 1, 6230 Postojna, tel: 05/ 728 34 00, kontaktna oseba: Zdravko Černetič 
Poslovalnica Kozina, Istrska ulica 11, 6240 Kozina, tel: 05/ 680 38 00, kontaktna oseba: Vesna Vidmar 
Poslovalnica Pivka, Kolodvorska 14, 6257 Pivka, tel: 05/ 728 34 90, kontaktna oseba: Mirka Istenič 
 

ILIRSKA BISTRICA 
Poslovalnica Podgrad, Podgrad 96, 6244 Podgrad, tel: 05/ 714 38 50, kontaktna oseba: Darinka Iskra 
Poslovalnica Ilirska Bistrica, Bazoviška 18, 6250 Ilirska Bistrica, tel: 05/ 714 36 00, kontaktna oseba: Anica Dovgan Stare 
Poslovalnica Trnovo, Gregorčičeva cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica, tel: 05/ 714 36 80, kontaktna oseba: Metka Štemberger 
 

IZOLA 
Poslovalnica Izola, Drevored 1. maja 5, 6310 Izola, tel: 05/ 669 32 00, kontaktna oseba: Vladimir Frančeškin 
 

PIRAN 
Poslovalnica Lucija, Obala 114 A, 6320 Lucija, tel: 05/ 674 33 00, kontaktna oseba: Marko Fortuna 
Poslovalnica Piran, Tartinijev trg 12, 6330 Piran, tel: 05/ 674 33 80, kontaktna oseba: Dania Gustinčič 
 

NOVO MESTO 
Poslovalnica Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, tel: 07/ 391 71 80, kontaktna oseba: Greta Perc 
Poslovalnica Trebnje, Stari trg 2a, 8210 Trebnje, tel: 07/ 346 65 00, kontaktna oseba: Leja Huč Platiše 
Poslovalnica Brežice, Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice, tel: 07/ 452 03 00, kontaktna oseba: Matjaž Tasič 
Poslovalnica Sevnica, Trg Svobode 1, 8290 Sevnica, tel: 07/ 814 70 00, kontaktna oseba: Melita Žveglič 
Poslovalnica Črnomelj, ulica Otona Župančiča 2, 8340 Črnomelj, tel: 07/ 305 60 10, kontaktna oseba: Natalija Konda 
 

MURSKA SOBOTA 
Poslovalnica Murska Sobota, Slovenska ul. 27, 9000 Murska Sobota, tel: 02/ 530 89 70, kontaktna oseba: Tadej Bratkovič 
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE IN NAMENSKI PORABI SREDSTEV 
 
 

Podpisani __________________________________________________________________ kot kreditojemalec in 

_____________________________________________________________________ kot dobavitelj / izvajalec del 

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da so bila dne _____________________________________ 

zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po predračunu št. _________________________________________, 

ki je bil podlaga za dodelitev kredita Eko sklada, j.s., z odločbo št. _______________________________________ 

in za sklenitev kreditne pogodbe št. _____________________________. 

Izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je naložba, ki je predmet kreditiranja, izvedena skladno z 
veljavnimi predpisi, izdanimi upravnimi dovoljenji in javnim pozivom Eko sklada, j.s., ter da so vsa dela izvedena 
skladno z veljavno zakonodajo, dobavljena oprema pa skladna s predloženo dokumentacijo. 
 
Soglašamo, da ima Eko sklad, j.s., pravico kadarkoli do dokončnega odplačila kredita preveriti namensko porabo 
sredstev. 
 
Kot dokazilo o zaključku del in podlaga za nakazilo še neporabljenega kredita so priložene kopije računov za 
dobavljeno opremo in opravljena dela. 
 
Dodatna dokazila: 
Pri naložbah iz točke 1.I javnega poziva je priloženo Potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju 
odpadkov (evidenčni list), ki vsebujejo azbestna vlakna. 
 
Pri naložbah iz točke 1.B prva alineja javnega poziva, če je solarni sistem izdelan v samogradnji, je priloženo 
originalno potrdilo organizatorja gradnje s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno 
potrdilo, izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis materiala in podatek o številu sprejemnikov sončne 
energije (SSE). 
 
Pri naložbah iz točke 1.B druga alineja javnega poziva ter 1.E, ki vključujejo namestitev toplotne črpalke po sistemu 
voda-voda, je priloženo Vodno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje.  
 
Če je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljena dela nižji od predračunske vrednosti naložbe, se 
preostali del kredita ustrezno zniža. 
 
 
 
Kraj in datum: ______________________ 
 
 
 
 
Žig in podpis dobavitelja opreme / izvajalca del:______________________________________________________ 
 
 
 
 
Podpis kreditojemalca: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- računi in druga zahtevana dokazila 




