Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direktor Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, v soglasju z nadzornim svetom Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, podanem na 36. dopisni seji dne 2. 6. 2017, izdaja

TARIFNI PRAVILNIK
o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

1. člen
Ta tarifni pravilnik določa način določanja in obračunavanja nadomestil za storitve Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) v zvezi s kreditiranjem
naložb varstva okolja.

2. člen
Tarifa za storitve Eko sklada (v nadaljnjem besedilu: Tarifa) je v prilogi, ki je sestavni del tega tarifnega
pravilnika.

3. člen
Uporabnik storitve je dolžan plačati znesek, obračunan po Tarifi, najkasneje v roku, navedenem na
izstavljenem računu, če rok plačila na računu ni določen, pa v roku, določenem s to Tarifo.

4. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega tarifnega pravilnika preneha veljati Tarifni pravilnik o nadomestilih za
opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 72/10,
24/12 in 64/14).
(2) Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0141-3/2017-1
Ljubljana, dne 2. junija 2017
EVA 2017-2550-0032

Direktor Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada
mag. Hinko ŠOLINC

Priloga – TARIFA ZA STORITVE EKO SKLADA
I.

Kreditiranje okoljskih naložb
posameznikov in zasebnikov

tarifna
številka
1.

vrsta posla

sklenitev kreditne pogodbe

2.2

2.3
2.4

oseb,

samostojnih

podjetnikov

višina plačila*

obračun in način plačila

0,1 % od zneska
odobrenega kredita, oz.
najmanj 200,00 EUR in
največ 800,00 EUR

Znesek se obračuna ob odobritvi kredita,
plačilo mora biti izvedeno pred podpisom
kreditne pogodbe.

vodenje kredita**

2.
2.1

pravnih

razpisi, objavljeni
pred letom 2005

6,14 EUR mesečno

razpis 34PO05A
razpis 35PO06A
razpis 38PO07A
razpis 40PO08A
javni poziv 42PO09
javni poziv 44PO10
javni poziv 46PO11

5,40 EUR mesečno

javni poziv 48PO12
javni poziv 50PO13
javni pozivi,
objavljeni od leta 2014 do
leta 2017

Znesek se obračuna trimesečno, za preteklo
trimesečje; dan obračuna 31. 3., 30. 6., 30.
9. in 31. 12. ter zapade v plačilo v roku,
navedenem v obračunu.

6,12 EUR mesečno
7,32 EUR mesečno
-

3.

4.

predčasno poplačilo
kredita**

nadomestilo za spremembo
kreditne pogodbe***

1,0 % od predčasno
plačanega zneska
kredita oz. najmanj
50,00 EUR

0,1 % od stanja kredita,
oz. najmanj 200,00
EUR in največ 800,00
EUR

pri poplačilu kredita v celoti se znesek
in rok plačila določita hkrati z določitvijo
neodplačanega zneska kredita;
pri delnem poplačilu kredita se znesek
obračuna ob predčasnem poplačilu in
zapade v plačilo v roku, navedenem v
obračunu.
Znesek se obračuna ob sklenitvi dodatka h
kreditni pogodbi in zapade v plačilo v roku,
navedenem v obračunu.

* Zneski ne vključujejo davka na dodano vrednost.
** Stroške vodenja kredita in stroške predčasnega poplačila kredita obračuna s strani Eko sklada pooblaščeni
izvajalec storitev.
*** Nadomestilo se obračuna za vse spremembe kreditne pogodbe, razen za spremembe, ki so s kreditno
pogodbo dogovorjene vnaprej. Stroške nadomestila za spremembo kreditne pogodbe obračuna s strani Eko
sklada pooblaščeni izvajalec storitev.

II. Kreditiranje okoljskih naložb občanov
tarifna
številka

vrsta posla

višina plačila*

5.

sklenitev kreditne pogodbe**

1,5 % od višine
glavnice, vendar ne
manj kot 40,00 EUR in
ne več kot 175,00 EUR

6.
6.1

način plačila
Znesek se obračuna in plača ob podpisu
kreditne pogodbe.

vodenje kredita**
razpisi, objavljeni pred letom
2008

28,12 EUR letno
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Razpisi, objavljeni pred letom 2008:
znesek se obračuna enkrat letno, in
sicer na dan 30. 4., ter zapade v plačilo

razpis 39OB08A
javni poziv 41OB09
javni poziv 43OB10

22,00 EUR letno

6.3

javni poziv 45OB11
javni poziv 47OB12
javni poziv 49OB13

45,00 EUR letno

6.4

javni pozivi,
objavljeni od leta 2014 do
leta 2017

6.2

-

-

7.

za kredite do 4.000
EUR 30,00 EUR
letno
za kredite od 4.001
do 10.000 EUR
45,00 EUR letno
za
kredite nad
10.000 EUR 50,00
EUR letno

Razpis 39OB08A, javni pozivi 41OB09,
43OB10, 45OB11, 47OB12, 49OB13 in javni
pozivi, objavljeni od leta 2014 do leta 2017:
ob podpisu kreditne pogodbe se
obračuna in plača sorazmerni delež
stroškov vodenja kredita za prvo
koledarsko leto;
za naslednje koledarsko leto se znesek
obračuna na dan 1. 1. in zapade v
plačilo v roku 8 dni od izstavitve računa;
v primeru predčasnega odplačila kredita
se poračuna sorazmerni del stroškov za
dobo vodenja kredita v tekočem letu.

zavarovalna premija**
0,31 %
0,43 %
0,59 %
0,85 %
1,35 %
1,44 %
javni pozivi,
objavljeni od leta 2014 do
leta 2017

1,50 %
1,60 %
1,70 %
1,96 %
2,39 %
2,82 %

8.

na
dan,
določen
v
obvestilu
kreditojemalcu;
v primeru predčasnega odplačila kredita
se obračuna sorazmerni del stroškov za
dobo vodenja kredita v tekočem letu in
zapade v plačilo v roku 15 dni od
prejema plačilnega naloga.

predčasno poplačilo
kredita**

do 1 leta
od 1 do
< 2 let
od 2 do
< 3 let
od 3 do
< 4 let
od 4 do
< 5 let
od 5 do
< 6 let
od 6 do
< 7 let
od 7 do
< 8 let
od 8 do
< 9 let
od 9 do
10 let
nad 10
do < 15
let
od 15 do
20 let

v višini stroškov
izdelave obračuna
predčasnega odplačila
kredita, v skladu z
določbami javnega
razpisa oziroma poziva

Osnova za obračun je glavnica odobrenega
kredita brez pripisanih interkalarnih obresti,
povečana za pogodbene obresti, znane ob
sklenitvi kreditne pogodbe in obračunane za
dobo kreditiranja; znesek premije se
obračuna in plača na dan podpisa kreditne
pogodbe.

Razpisi, objavljeni pred letom 2008:
znesek se obračuna na dan poplačila kredita
in zapade v plačilo v roku 15 dni od prejema
plačilnega naloga.
Razpis 39OB08A, javni pozivi 41OB09,
43OB10, 45OB11, 47OB12, 49OB13 in javni
pozivi, objavljeni od leta 2014 do leta 2017:
znesek se obračuna na dan poplačila kredita
in zapade v plačilo v roku, navedenem v
obračunu.

* Zneski ne vključujejo davka na dodano vrednost.
** Stroške sklenitve kreditne pogodbe, vodenja kredita, zavarovalno premijo in stroške predčasnega poplačila
kredita obračuna s strani Eko sklada pooblaščeni izvajalec storitev.
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