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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA NEPOVRATNE FINAN ČNE SPODBUDE 
OBČANOM 37 SUB-OB16 

 
 

1. PRIJAVA 
 
Kandidat mora poslati na Eko sklad – EKO sklad, Bleiweisova cesta 30,1000 Ljubljana 
naslednje dokumente :  
- veljavni predračun ( na predračunu bo označen tip okna in toplotna prehodnost okna, 

število oken in površina oken) 
- slike, kjer bo vidna hišna številka in vsa obstoječa okna – vsa okna je potrebno označiti 

skladno s številko pozicije na predračunu  (po dogovoru to izvedemo v podjetju Okna 
Šemrl) 

- izpolnjeno vlogo 37SUB-OB16 
- kopijo gradbenega dovoljenja ( če z gradbenim dovoljenjem ne razpolagate pa kopijo 

potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu – pridobite na Upravni enoti )  
- v primeru, da se bo naložba izvajala v stavbi, ki je kulturno varstveno zaščitena,  je 

potrebno pridobiti soglasje pristojne območne enote ZVKD 
 

Z oddano vlogo so izpolnjeni pogoji za potrditev naročila in pričetek izdelave stavbnega pohištva. 
Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena ! 
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE 
 
Stranka izpolni podatke pod točkami 1.,2.,3. 
V primeru, da stranka sama tiska vlogo je potrebno prepisati  podatke o tipu okna, površini in 
številu oken s ponudbe v polje E vloge. V primeru, da je vloga poslana skupaj s ponudbo podatke 
izpolnimo v podjetju Okna Šemrl. 
 
Ne pozabite vlogo podpisati. 
 
V primeru, da vlogo oddaja družinski član, ki ni lastnik stavbe, pa je potrebno izpolniti tudi soglasje 
lastnika-solastnika. Predračun in podatki na vlogi pod točkami 1,2,3 se lahko glasijo na ožjega 
družinskega člana/solastnika/najemnika. V primeru, da je več sovlagateljev, vsak izpolni podatke o 
sovlagatelju.  
 

2. PODPIS POGODBE Z EKO SKLADOM 
 
Po odobreni vlogi EKO sklad pošlje stranki odločbo in pogodbo. Stranka pogodbo podpiše in jo 
vrne skupaj z ostalimi dokumenti po zaključku naložbe.  
 
    
 
 
 
 



 
3. PRIPRAVA  DOKUMENTOV  PO ZAKLJU ČKU INVESTICIJE 

     Po menjavi oken stranki pošljemo : 
- račun 
- slike ustrezno pripravljene okenske odprtine in  RAL montaže ( fotografije posnamejo 

monterji v skladu z navodili EKO sklada ) 
- Garancijski list in Izjavo o lastnostih 

 
Kandidat mora poslati na Eko sklad – EKO sklad, Bleiweisova cesta 30  1000 Ljubljana 
naslednje dokumente :  
- račun 
- slike ustrezno pripravljenih okenskih odprtin in  RAL montaže ( prejete z računom ) 
- slike objekta po menjavi oken s pripisom pozicij oken s ponudbe ( običajno slike 

pripravi stranka ) 
- dokazila o plačilu celotnega zneska računa 
- pogodbo z EKO skladom  o plačilu finan čne spodbude podpisano s strani prejemnika 

spodbude 
 

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud sledi po pregledu dokumentov izdanih po zaključku 
naložbe. V primeru manjkajočih ali nepopolnih dokumentov stranka prejme poziv za dopolnitev 
dokumentov.  V predpisanem času je potrebno zahtevane dokumente poslati na EKO sklad. 
 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe oziroma 100 EUR 
na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 

zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje. 
 
Višina nepovratne finančne spodbude na območju občin s sprejetim  
Odlokom o kakovosti zraka  ( Mestne občine Ljubljana,  Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto, 
Murska Sobota, Občina Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje ) znaša do  50 % 
priznanih stroškov naložbe oziroma 125 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, 
izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno 
stanovanje. 
 
Priznani stroški vključujejo: 
- odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega; 
- nakup in vgradnjo senčil; 
- nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic; 
- popravilo in zaključno obdelavo špalet. 
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, 
vgradnje dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in povečanja površine obstoječega 
zunanjega stavbnega pohištva. 

Možna je hkratna pridobitev kredita in nepovratnih sredstev, ki lahko združujejo enega ali več 
različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 
1,5 %. 

Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih 
dokazil o zaključku naložbe. 

Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od izdaje odločbe in pogodbe.  

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku 
roka za zaključek naložbe. 

V primeru nejasnosti ali vprašanj smo vam na voljo na tel. številki 05/756 51 33 . 051/628 505 
 


