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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE IN NAMENSKI PORABI SREDSTEV 
 

Podpisani _______________________________________________________ kot kreditojemalec in 

___________________________________________________________ kot izvajalec/dobavitelj pod 

materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava: 

 

- da so bila dne ______________________________ zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema;  

 

oziroma (izpolniti samo v primeru še nedobavljene opreme za naložbi iz točke 3.F Nakup energijsko  učinkovitih 

gospodinjskih aparatov in 3.G Nakup okolju prijaznih vozil javnega poziva) 

- da je bil dne __________ izdan račun št. ___________  

za gospodinjski aparat / vozilo s št. ____________________________ (napisati serijsko številko gospodinjskega 

aparata oz. VIN številko vozila) in da bo naložba izvedena v roku za zaključek naložbe po javnem pozivu; 

 

vse po predračunu št. ________________________________, ki je bil podlaga za dodelitev kredita 

Eko sklada, j.s., z odločbo št. ________________________________ in za sklenitev kreditne pogodbe 

št. _____________________________. 

 
Prav tako izjavljava, 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, v primeru, da 
naložba iz točk 3.F in 3.G javnega poziva še ni izvedena, pa da bo vse navedeno izpolnjeno v roku za 
zaključek naložbe po javnem pozivu. 
 
Soglašava, 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 opremo in opravljena dela. 
 
Dodatna dokazila: 

• Pri naložbah iz točke 3.I javnega poziva: Potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju 
odpadkov (evidenčni list), ki vsebujejo azbestna vlakna in/ali svinec. 

• Pri naložbah iz točke 3.K.1, 3.B.3 in 3.E, ki vključujejo namestitev toplotne črpalke po sistemu 
voda/voda: vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode, če potrdilo za evidentiranje 
posebne rabe vode za pridobivanje toplote ni razvidno v javnem vpogledu v izdana dovoljenja Direkcije 
Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/.  
 
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 izvajalca/dobavitelja opreme: ______________________________________________ 
 

Podpis kreditojemalca: ______________________________________________________________ 

 

 
Priloge: 
- računi in druga zahtevana dokazila 

https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/

