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Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev  
Fizične osebe 

skladno z aktualnim javnim pozivom 54SUB-OB17 
Pravne osebe 

skladno z aktualnim javnim pozivom 51FS-PO18 

Obvezne priloge (fizične osebe) oz. pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev (pravne osebe) 
- kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena 
naložba, ali kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po 
zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z 
gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v 
posameznem stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije 
gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti; 

1. sklenitev pogodbe 
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu 
nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju 
dodeljena pravica do finančne spodbude. 

- kopija ustreznega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na 
stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi; 

2. predložitev dokumentacije o zaključku naložbe 
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 (dveh) 
mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Datum izdaje računa za zadnji ukrep, ki 
je sestavni del naložbe, se šteje za datum zaključka naložbe. Dokumentacija o 
zaključku naložbe mora obvezno vsebovati: 
- pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani vlagatelja; 
- dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep, kot 
so določene v PRILOGI. 

- dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med 
parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če 
obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in 
današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu 
Geodetske uprave Republike Slovenije; 

3. izplačilo nepovratnih sredstev 
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 
(šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku 
naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi 
ob upoštevanju pogojev javnega poziva. 

- soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali 
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski 
stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če 
vlagatelj ni lastnik oz. je solastnik nepremičnine, eno- ali 
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski 
stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. 

 

  



 Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev Eko sklada januar 2019 

 

Fizične osebe 
skladno z aktualnim javnim pozivom 54SUB-OB17 

Pravne osebe 
skladno z aktualnim javnim pozivom 51FS-PO18 

Dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep 
- predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del in opreme, število, 
vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne enote; 

- predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del in 
opreme, 
število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave; 

- izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka za ustrezno podnebno cono, 
skladen z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 
1254/2014 ali podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno točko Priloge IV 
Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 oz. druga dokumentacija, ki bo 
izkazovala ustreznost prezračevalne enote, če prezračevalna naprava še ni 
navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si (pridobite pri ponudniku); - dobite pri ponudniku  

- dokazila o ustreznosti nove prezračevalne naprave, če izbrana 
prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti 
(v primeru, da se izjava o skladnosti izda po vgradnji prezračevane naprave, 
se ta predloži k zaključni dokumentaciji) ter podatkovni list izdelka za 
ustrezno podnebno cono, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 
1254/2014, oziroma skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014  ali 
druge priloge, ki izkazujejo ustreznost prezračevalne naprave; - dobite pri 
ponudniku 

- fotografijo prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z 
označeno lokacijo namestitve prezračevalne enote. 

- fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z 
označeno lokacijo namestitve prezračevalne enote. 

 
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije  
- računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov 
ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe; 

 
- dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;  
- fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav. 

 


