VLOGA
18SUB-OB13 - ukrepi od A do H
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred pričetkom izvajanja del.

1.

PODATKI O VLAGATELJU

1.1

Ime in priimek: ________________________________________________________________________________ spol:

1.2

Datum rojstva: ________________________________________________________________________________________________

1.3

Naslov (ulica in hišna številka): __________________________________________________________________________________

1.4

Poštna številka in pošta: ________________________________________________________________________________________

1.5

Davčna številka:

1.6

Telefonska številka, na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času: _______________________________________________________

M

Ž

Naslov elektronske pošte: _______________________________________________________________________________________
1.7

Vlagatelj sem upravičen kandidirati za nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu kot (ustrezno označite):
lastnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala
solastnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala
(vsak solastnik izpolni obrazec »Soglasje lastnika oz. solastnika nepremičnine, ki ni vlagatelj ali sovlagatelj«)
ožji družinski član lastnika, solastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala
najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja, kjer se bo naložba izvajala, udeležen pri financiranju naložbe
imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala.

1.8

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za naložbo, ki je predmet te vloge, kandidiram:
kot edini vlagatelj
kot sovlagatelj (vsak sovlagatelj izpolni obrazec »Podatki sovlagatelja«). Število drugih sovlagateljev: ________.
Kot sovlagatelj in soinvestitor bom financiral ________ % stroškov naložbe.

2.

PODATKI O OSEBNEM BANČNEM RAČUNU

2.1

Številka osebnega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne finančne spodbude:

SI 56
3.

PODATKI O STANOVANJSKI STAVBI ALI STANOVANJU, KJER SE BO NALOŽBA
IZVAJALA

3.1

Naslov (ulica in hišna številka): __________________________________________________________________________________

3.2

Poštna številka in pošta: ________________________________________________________________________________________

3.3

Številka in ime katastrske občine: _________________

3.4

Številka parcele: ___________________

3.5

Tip stavbe:

enostanovanjska stavba

______________________________________________________________

Številka stavbe: ___________________
dvostanovanjska stavba

Številka dela stavbe1: _____________________

stanovanje v tri- in večstanovanjski stavbi

Eko sklad bo na podlagi 3. odstavka 139. člena ZUP z vpogledom v prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije preveril
dejansko rabo stavbe (stanovanjska, stanovanjsko-poslovna) in ali gre za eno, dvo oziroma tri- in večstanovanjsko stavbo. Eko sklad
bo z vpogledom v zemljiški kataster preveril tudi, ali je stavba vpisana v kataster stavb. V primeru, da stavba ni vpisana v kataster
stavb in v primeru, da se ukrep izvaja v novogradnji, za katero vlagatelj še ni pridobil hišne številke, naj vlagatelj vlogi predloži
fotokopijo gradbenega dovoljenja.
1

izpolniti samo v primeru, da se bo naložba izvajala v stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe
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4.

A
4.A.1

PODATKI O NALOŽBI
VGRADNJA SOLARNEGA OGREVALNEGA SISTEMA V STANOVANJSKI STAVBI
Proizvajalec sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju SSE): ________________________________________________________
tip SSE: ______________________________________________________________________________________

4.A.2

Vrsta SSE:

4.A.3

Število SSE, ki bodo vgrajeni: ___________

4.A.4

Način izvedbe ukrepa:

ploščati

vakuumski

vgradnja novega sistema
4.A.5

samogradnja

razširitev obstoječega sistema

zamenjava obstoječega sistema

Lokacija namestitve SSE:
na strehi

v strehi

na stanovanjski stavbi

ob stanovanjski stavbi

drugje: ______________________________

Na fotografijah, priloženih tej vlogi, označite lokacijo namestitve SSE.
4.A.6

Podatki o hranilniku toplote (v nadaljevanju HT):
HT bo vgrajen (vlagatelj k vlogi priloži tudi fotografijo prostora, kjer bo HT vgrajen)
HT je že vgrajen in ni predmet te naložbe (vlagatelj k vlogi priloži tudi fotografijo že vgrajenega HT)

4.A.7

Solarni sistem bo ogreval:
samo sanitarno vodo

sanitarno vodo in prostore

samo prostore

Upoštevana bo površina SSE skladno s standardom SIST EN 12975-2 oz. SIST EN 12976, in sicer svetla površina SSE oziroma
aperturna površina, kot je navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge.
V primeru, da se vlagatelj odloči za SSE, ki še ni naveden na seznamu Eko sklada, objavljenega na spletni strani www.ekosklad.si v
rubriki Razpisi, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno merilno poročilo neodvisne institucije in ga predložiti skupaj z vlogo za
pridobitev nepovratne finančne spodbude.

B
4.B.1

VGRADNJA KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA
LESNO BIOMASO
kurilna naprava za centralno ogrevanje (v nadaljevanju KN) na lesno biomaso bo zamenjala kurilno napravo na: ________________
KN bo vgrajena v novogradnjo

4.B.2

Vrsta nove KN na lesno biomaso:
KN na pelete

4.B.3

KN na sekance

KN na polena

peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin)

Proizvajalec KN na lesno biomaso: _______________________________________________________________________________
Model KN na lesno biomaso: ____________________________________________________________________________________

4.B.4

Nazivna toplotna moč KN na lesno biomaso: ____________ kW

4.B.5

Podatki o vodnem toplotnem zbiralniku (v nadaljevanju VTZ):
VTZ bo vgrajen; __________ litrov (vlagatelj k vlogi priloži tudi fotografijo prostora, kjer bo VTZ vgrajen)
VTZ je že vgrajen; __________ litrov in ni predmet te naložbe (vlagatelj k vlogi priloži tudi fotografijo že vgrajenega VTZ)
Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom
(kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat,
ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči
kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Kurilna naprava z ročnim polnjenjem
goriva (npr. s poleni) mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z
gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Skladnost s
pogoji javnega poziva se za KN na lesno biomaso preverja na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik (izkoristek kurilne naprave pri
nazivni toplotni moči, vrednost emisij celotnega prahu in vrednost emisij ogljikovega monoksida), katere morajo biti navedene na
merilnem poročilu neodvisne institucije, skladno s standardom SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785).
V primeru, da se vlagatelj odloči za KN na lesno biomaso, ki ni navedena na seznamu ustreznih KN na lesno biomaso, ki ga Eko
sklad objavlja na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno celotno merilno poročilo in
ga predložiti skupaj z vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
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C
4.C.1
4.C.2

VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE IN/ALI CENTRALNO
OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE
Toplotna črpalka bo zamenjala kurilno napravo na: ___________________

Toplotna črpalka bo vgrajena v novogradnjo

Proizvajalec toplotne črpalke: ____________________________________________________________________________________
Model toplotne črpalke: _________________________________________________________________________________________

4.C.3

Tip toplotne črpalke, ki bo vgrajena:
toplotna črpalka za pripravo sanitarne tople vode
toplotna črpalka tipa zrak/voda za centralno ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode
toplotna črpalka tipa voda/voda za centralno ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode
(za vgradnjo toplotne črpalke tipa voda/voda mora vlagatelj po zaključku naložbe oziroma pred izplačilom nepovratne finančne
spodbude obvezno predložiti vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje)
toplotna črpalka tipa zemlja/voda za centralno ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode
Skladnost s pogoji javnega poziva se za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode preverja na podlagi grelnega števila, ki
mora biti navedeno v merilnem poročilu oz. certifikatu neodvisne evropske institucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno s
standardom SIST EN 255-3 oz. SIST EN 16147, za toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode pa na podlagi
grelnega števila, ki mora biti podano pri z javnim pozivom določenih pogojih in mora biti navedeno v merilnem poročilu ali
certifikatu neodvisne evropske institucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno s standardom SIST EN 14511. Pri testu dvokompresorskih ali več-kompresorskih toplotnih črpalk mora biti test izveden pri sočasnem delovanju vseh kompresorjev (pri največji
moči). Pri testu toplotnih črpalk z "inverterji" oz. regulacijo hitrosti vrtenja kompresorja mora biti regulacija izklopljena, tako da
dela kompresor enako, kot bi bil priklopljen neposredno na omrežno napajanje. Kadar proizvajalec kompresorja ne more zagotoviti
delovanja brez regulacije hitrosti, se upošteva grelno število (COP) pri nazivni vrtilni hitrosti kompresorja.
V kolikor dobavitelj toplotne črpalke ne razpolaga z ustreznim merilnim poročilom ali certifikatom oziroma v kolikor grelno število ni
podano pri navedenih pogojih, lahko dobavitelj toplotne črpalke predloži potrdilo o kakovosti toplotne črpalke, ki ga, na podlagi
neodvisnih ali lastnih meritev in merilnih poročil, pridobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.
V primeru, da se vlagatelj odloči za toplotno črpalko, ki ni navedena na seznamu ustreznih toplotnih črpalk, ki ga Eko sklad objavlja
na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno celotno merilno poročilo ali certifikat in ga
priložiti vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

D
4.D.1

E
4.E.1

PRIKLJUČITEV NA DALJINSKO OGREVANJE NA OBNOVLJIV VIR ENERGIJE OB PRVI VGRADNJI
SISTEMA CENTRALNEGA OGREVANJA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI
Nazivna toplotna moč toplotne podpostaje za priklop na daljinsko ogrevanje: ___________ kW

VGRADNJA LESENEGA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI
Proizvajalec zunanjega stavbnega pohištva: _________________________________________________________________________
Tip (naziv) lesenih oken, balkonskih vrat oz. fiksnih zasteklitev, ki bodo vgrajene: __________________________________________

4.E.2

Skupna površina oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, ki bodo zamenjane: _________________ m2
Število oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, ki bodo zamenjane: __________ kom
Na priloženih fotografijah označite vsa okna, ki bodo zamenjana, skladno s postavkami, navedenimi v predračunu.
Skladnost s pogoji javnega poziva se za zunanje stavbno pohištvo, t. j. okna, balkonska vrata in fiksne zasteklite, preverja na podlagi
dokazila o toplotni prehodnosti zasteklitve in okna kot celote (U ≤ 1,2 W/m2K), ki mora biti izračunana za enokrilno okno dimenzij
1,23 m x 1,48 m, skladno s standardom EN 10077-1(2) oziroma 12567-1(2).
V primeru, da se vlagatelj odloči za tip zunanjega stavbnega pohištva, ki ni naveden na seznamu ustreznega zunanjega stavbnega
pohištva, ki ga Eko sklad objavlja na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno dokazilo
o toplotni prehodnosti zasteklitve in okna kot celote in ga priložiti vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
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F
4.F.1

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE STAREJŠE ENO ALI DVOSTANOVANJSKE STAVBE
Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad vlagatelj navede proizvajalca in naziv fasadnega sistema, ki ima evropsko tehnično soglasje
ETAG 004: __________________________________________________________________________________________________

4.F.2

Vrsta izolacijskega materiala: ___________________________

Debelina izolacijskega materiala: _____________ cm

Toplotna prevodnost (λ): _____________ W/mK

Površina toplotne izolacije: ____________ m2

Vrsta izolacijskega materiala: ____________________________

Debelina izolacijskega materiala: _____________ cm

Toplotna prevodnost (λ): _____________ W/mK,

Površina toplotne izolacije: ____________ m2

Če je debelina toplotne izolacije manjša od 15 cm, je potrebno priložiti dokazilo o toplotni prevodnosti izolacijskega materiala.
V primeru vgradnje sistemov z več sloji različnih toplotno izolacijskih materialov vlagatelj navede podatke za vse materiale, ki bodo
vgrajeni, ker se njihov učinek sešteva.
4.F.3

Vrsta že vgrajene toplotne izolacije: ________________________ z debelino: ___________ cm na površini ___________ m2 fasade.
Te podatke vlagatelj vpiše le, če se na obstoječi fasadi uveljavlja prej vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena; v tem primeru
je k vlogi obvezno treba priložiti fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala, in
ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala.

G
4.G.1

TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU V STAREJŠI
ENO ALI DVOSTANOVANJSKI STAVBI
Toplotna izolacija bo vgrajena na:
stropu proti neogrevanemu prostoru

4.G.2

4.G.3

poševni strehi

ravni strehi

Vrsta izolacijskega materiala: ____________________________

Debelina izolacijskega materiala: _____________ cm

Toplotna prevodnost (λ):_____________ W/mK

Površina toplotne izolacije: _____________ m2

Vrsta izolacijskega materiala: ____________________________

Debelina izolacijskega materiala: _____________ cm

Toplotna prevodnost (λ):_____________ W/mK

Površina toplotne izolacije: _____________ m2

Če je debelina toplotne izolacije manjša od 25 cm, je potrebno priložiti dokazilo o toplotni prevodnosti izolacijskega materiala.
V primeru vgradnje sistemov z več sloji različnih toplotno izolacijskih materialov vlagatelj navede podatke za vse materiale, ki bodo
vgrajeni, ker se njihov učinek sešteva.

H
4.H.1

VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA V STANOVANJSKI
STAVBI
Proizvajalec prezračevalne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka: _________________________________________________
Tip (naziv) naprave, ki je navedena v ponudbi/predračunu izvajalca: _____________________________________________________

4.H.2

Vrsta prezračevalne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka:
centralna prezračevalna naprava z vračanjem toplote odpadnega zraka
Energijska učinkovitost centralne prezračevalne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka: _____% in učinkovitost rabe
električne energije za pogon: _______W/(m3/h ) pri povprečnih obratovalnih razmerah.
lokalna prezračevalna naprava z vračanjem toplote odpadnega zraka; število naprav, ki bodo vgrajene: ______ kom
Energijska učinkovitost lokalne prezračevalne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka: ______%.
V primeru, da se vlagatelj odloči za prezračevalno napravo, ki še ni navedena na seznamu Eko sklada, objavljenega na spletni strani
www.ekosklad.si v rubriki Razpisi, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 308 in ga
predložiti skupaj z vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
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OBVEZNE PRILOGE

5.
A

VGRADNJA SOLARNEGA OGREVALNEGA SISTEMA V STANOVANJSKI STAVBI

5.A.1

Veljavni predračun1 izvajalca za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in
točen tip ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije (SSE).

5.A.2

Fotografija dela stavbe, kjer bodo nameščeni SSE (npr. strehe), prostora, kjer bo postavljen hranilnik toplote, in fotografija, iz katere
bo razvidna hišna številka stavbe2. Na fotografiji označite lokacijo namestitve SSE in hranilnika toplote.
V kolikor je hranilnik toplote že vgrajen, vlagatelj k vlogi priloži fotografijo že vgrajenega hranilnika toplote.

5.A.3

B

VGRADNJA KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA
LESNO BIOMASO

5.B.1

Veljavni predračun1 izvajalca za nabavo in namestitev kurilne naprave (KN), vodnega toplotnega zbiralnika (VTZ) in pripadajoče
inštalacije za priklop na centralno ogrevanje.

5.B.2

Fotografija prostora, kjer bo vgrajena KN, fotografija prostora, kjer bo vgrajen VTZ, in fotografija stavbe z vidno hišno številko2.

C

VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE IN/ALI CENTRALNO
OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE

5.C.1

Veljavni predračun1 izvajalca za nabavo in namestitev toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop.

5.C.2

Fotografija lokacije, kjer bo vgrajena toplotna črpalka, in fotografija stavbe z vidno hišno številko2.

D

PRIKLJUČITEV NA DALJINSKO OGREVANJE NA OBNOVLJIV VIR ENERGIJE OB PRVI VGRADNJI
SISTEMA CENTRALNEGA OGREVANJA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI

5.D.1

Veljavni predračun1 izvajalca za nabavo in vgradnjo sistema centralnega ogrevanja.

5.D.2

Fotografija prostora, kjer bo nameščena toplotna podpostaja, fotografije prostorov, kjer bo potekal razvod centralnega ogrevanja in
bodo nameščeni radiatorji, ter fotografija stavbe z vidno hišno številko2.

E

VGRADNJA LESENEGA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI

5.E.1

Veljavni predračun1 izvajalca za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, ki mora vključevati popis del, število in površino oken
in/ali balkonskih vrat in/ali fiksne zasteklitve, način vgradnje skladno s smernicami RAL montaže, tip okna in profila ter toplotno
prehodnost celotnega okna.

5.E.2

Fotografije vseh strani stavbe, iz katerih bo razvidno število oken, ki se bodo menjala (na fotografijah označite okna skladno s
postavkami, navedenimi v predračunu), in fotografija stavbe z vidno hišno številko2. V kolikor se bo naložba izvajala v stanovanjski
enoti v večstanovanjski stavbi, lahko vlagatelj predloži fotografije oken, posnete v stanovanju.

F

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE STAREJŠE ENO ALI DVOSTANOVANJSKE STAVBE

5.F.1

Veljavni predračun1 izvajalca za izvedbo toplotne izolacije fasade, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino in površino toplotno
izolacijskega materiala. Če je debelina toplotne izolacije manjša od 15 cm, je potrebno priložiti dokazilo o toplotni prevodnosti
toplotno izolacijskega materiala. V primeru izvedbe kontaktno-izolacijskega fasadnega sistema mora biti na predračunu naveden
naziv fasadnega sistema.

5.F.2

Fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe in fotografija stavbe z vidno hišno številko2.

5.F.3

V primeru, da je fasada stavbe že delno toplotno izolirana, obvezno priložite fotografijo že vgrajene toplotne izolacije fasade, iz
katere bo razvidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala (posnetek z merilnim trakom ob že vgrajenem izolacijskem materialu).

G

TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU PROSOTRU STAREJŠE
ENO ALI DVOSTANOVANJSKE STAVBE

5.G.1

Veljavni predračun1 izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati popis
del, vrsto, debelino in površino toplotno izolacijskega materiala. Če je debelina toplotne izolacije manjša od 25 cm, je potrebno
priložiti dokazilo o toplotni prevodnosti toplotno izolacijskega materiala.

5.G.2

Fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pred izvedbo naložbe in fotografija stavbe z vidno hišno številko2.

H

1

V primeru, da bo vlagatelj udeležen v skupinsko organizirani gradnji, mora poleg fotografij iz točke 5.A.2 priložiti še originalno
potrdilo 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.

VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA V STANOVANJSKI
STAVBI

5.H.1

Veljavni predračun1 izvajalca za nabavo in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

5.H.2

Fotografija prostora, kjer bo nameščena prezračevalna naprava, in fotografija stavbe z vidno hišno številko2.

Če iz predračuna ni razvidnega datuma veljavnosti, se šteje datum veljavnosti 30 dni od datuma izdaje predračuna.

2

Fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge oziroma izkazovati stanje stavbe v tem času; v primeru, da se ukrep izvaja v novogradnji, za katero vlagatelj še ni pridobil hišne
številke, naj predloži fotokopijo gradbenega dovoljenja.
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6.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!)
Podpisani vlagatelj izjavljam:
•

da bo katerikoli ukrep, ki je predmet vloge, izveden po oddaji vloge na Eko sklad;

•

da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in veljavnimi predpisi;

•

da bom na poziv Eko sklada posredoval dokumentacijo, ki izkazuje tehnične karakteristike materialov, naprav oziroma
opreme, ki je predmet vloge, in druga zahtevana dokazila, s katerimi Eko sklad ne razpolaga;

•

da bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to usposobljen in registriran izvajalec;

•

da bom pooblaščenemu predstavniku Eko sklada dovolil ogled izvedene naložbe in zagotovil pregled dokumentacije, povezane
z izvedbo naložbe, pred ali po izplačilu nepovratne finančne spodbude;

•

da bom v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov prejeta nepovratna sredstva vrnil skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi;

•

da naprav oziroma opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odtujil oziroma odstranil najmanj 5 let po
izplačilu nepovratne finančne spodbude;

•

da nimam neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada;

•

da nimam neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;

•

da se strinjam, da bo moje ime po prejemu sredstev objavljeno na seznamu prejemnikov spodbude v skladu s 5. točko 12. člena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

S podpisom izjavljam tudi (obvezno ustrezno označite):
da za to naložbo ne bo zaprošen kredit Eko sklada, j.s.
da je bil za to naložbo zaprošen kredit Eko sklada, j.s., na ime: ______________________
da je bil za to naložbo odobren kredit Eko sklada v višini ____________ EUR , zato prilagam kopijo odločbe o dodelitvi kredita.

Kraj:______________________________,

dne:_____________________

Podpis vlagatelja:
____________________________________

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana
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PODATKI SOVLAGATELJA
Obrazec javnega poziva 18SUB-OB13 za ukrepe od A do H

1.

PODATKI O SOVLAGATELJU

1.1

Ime in priimek: ________________________________________________________________________________ spol:

1.2

Datum rojstva: ______________________________________________________________________________________________

1.3

Naslov (ulica in hišna številka):__________________________________________________________________________________

1.4

Poštna številka in pošta: _______________________________________________________________________________________

1.5

Davčna številka:

1.6

Telefonska številka, na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času: ______________________________________________________

M

Ž

Naslov elektronske pošte: ______________________________________________________________________________________
1.7

Kot sovlagatelj in soinvestitor bom financiral ________ % stroškov naložbe

1.8

Sovlagatelj sem upravičen kandidirati za nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu kot (ustrezno označite in izpolnite):
lastnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala
solastnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala
ožji družinski član lastnika, solastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala
najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala, udeležen pri financiranju
naložbe
imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala.

2.

PODATKI O OSEBNEM BANČNEM RAČUNU

2.1

Številka osebnega bančnega računa sovlagatelja za nakazilo nepovratne finančne spodbude:

SI 56
3.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!)
Podpisani sovlagatelj izjavljam:
•

da bo katerikoli ukrep, ki je predmet vloge, izveden po oddaji vloge na Eko sklad;

•

da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in veljavnimi predpisi;

•

da bom na poziv Eko sklada posredoval dokumentacijo, ki izkazuje tehnične karakteristike materialov, naprav oziroma opreme,
ki je predmet vloge, in druga zahtevana dokazila, s katerimi Eko sklad ne razpolaga;

•

da bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to usposobljen in registriran izvajalec;

•

da bom pooblaščenemu predstavniku Eko sklada dovolil ogled izvedene naložbe in zagotovil pregled dokumentacije, povezane
z izvedbo naložbe, pred ali po izplačilu nepovratne finančne spodbude;

•

da za izvedbo naložbe nisem prejel kredita Eko sklada (ta pogoj ne velja v primeru, da kandidiram za katerokoli naložbo ali več
različnih naložb v isti stanovanjski stavbi, in če priznani stroški teh naložb znašajo več kot 10.000 €);

•

da bom v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov prejeta nepovratna sredstva vrnil skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi;

•

da naprav oziroma opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odtujil oziroma odstranil najmanj 5 let po
izplačilu nepovratne finančne spodbude;

•

da nimam neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada;

•

da nimam neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;

•

da se strinjam, da bo moje ime po prejemu sredstev objavljeno na seznamu prejemnikov spodbude v skladu s 5. točko 12. člena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

Kraj:______________________________,

dne:_____________________

Podpis sovlagatelja:
____________________________________
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SOGLASJE LASTNIKA OZ. SOLASTNIKA NEPREMIČNINE,
KI NI VLAGATELJ ALI SOVLAGATELJ
Obrazec javnega poziva 18SUB-OB13 za ukrepe od A do H
(Obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe ali je več solastnikov, ki niso sovlagatelji*)
1.

PODATKI O SOGLASODAJALCU - LASTNIKU OZ. SOLASTNIKU NEPREMIČNINE
Ime in priimek: ________________________________________________________________________________________________
Datum rojstva: _________________________________________________________________________________________________
Naslov (ulica in hišna številka): ___________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: _________________________________________________________________________________________

2.

PODATKI O VLAGATELJU VLOGE
Ime in priimek vlagatelja vloge: ____________________________________________________________________________________
Datum rojstva: __________________________________________________________________________________________________
Razmerje vlagatelja do podpisanega soglasodajalca:
najemnik, udeležen pri financiranju ________ % vrednosti naložbe
solastnik
ožji družinski član (zakonec / zunajzakonski partner; starši / posvojitelji; otrok / posvojenec).

3.

PODATKI O STANOVANJSKI STAVBI, NA KATERI SE BODO NALOŽBA/E IZVAJALA/E
Naslov (ulica in hišna številka): ____________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: __________________________________________________________________________________________

4.

IZJAVA - SOGLASJE
Podpisani soglasodajalec soglašam, da bo na stanovanjski stavbi, ki je navedena v tč. 3, vlagatelj vloge za
nepovratno finančno spodbudo in investitor, ki je naveden v tč. 2, izvedel naslednjo/e naložbo/e:
vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na
obnovljiv vir energije
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
toplotna izolacija fasade pri obnovi stanovanjske stavbe
toplotna izolacija strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

Kraj:______________________________,

dne:_____________________

Podpis soglasodajalca:
____________________________________

*Lastnik oziroma vsak solastnik stanovanjske stavbe ali posameznega dela stanovanjske stavbe, ki ni vlagatelj, poda soglasje za vsakega vlagatelja.
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE
za izplačilo nepovratne finančne spodbude za ukrepe od A do H javnega poziva 18SUB-OB13
Vlagatelj Izjavo o zaključku naložbe pošlje skupaj z dokumentacijo o zaključku naložbe.

Podpisani vlagatelj/sovlagatelji ______________________________________________kot prejemnik/i pravice do nepovratne
finančne spodbude in izvajalec/ci del ________________________________________________________________________
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava/mo, da je bil dne ________________________________________ izdan
račun za izvedbo ukrepa

A

B

C

D

E

F

G

H po predračunu/ih št.: _________________________

___________________________________________________________________________________, ki je/so bil/i podlaga za
dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklada, j.s..

Originalne račune bo Eko sklad vrnil na zahtevo prejemnika po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Kot dokazilo o zaključku del in podlaga za izplačilo nepovratnih sredstev je priložen izstavljeni račun za dobavljeno opremo in
opravljena dela, dokazilo o plačilu celotnega računa in fotografije izvedene naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum
izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače).
Kraj:______________________________,
Žig in podpis izvajalca/ev del:

dne:_____________________
Podpis prejemnika/ov spodbude:

Priloge:
ponudba, na podlagi katere je bila naložba izvedena, kadar naložba iz utemeljenih razlogov ni bila izvedena skladno s
ponudbo, priloženo k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude
-

račun izvajalca/dobavitelja za vsak izvedeni ukrep, ki je bil predmet nepovratne finančne spodbude; v kolikor vsi zahtevani
podatki iz računa niso razvidni, mora biti računu priložen drug ustrezen dokument z zahtevanimi podatki (npr. ponudba,
predračun, pogodba, specifikacija opravljenih del)

-

dokazilo o plačilu celotnega/ih računa/ov iz prejšnje alineje (fotokopija plačane položnice-UPN, potrdilo banke o
opravljeni transakciji, ipd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o plačilu računa); v primeru, da je bil za isto naložbo
dodeljen tudi kredit Eko sklada, dokazili o nakazilu kredita v znesku 40 % in 60 % oz. dokazilo o nakazilu celotnega
dodeljenega kredita ter dokazilo o plačilu preostanka po izstavljenem računu

-

fotografije izvedene naložbe; za ukrep E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
morajo biti poleg fotografij vseh novo vgrajenih oken priložene še fotografije posnete med vgradnjo zunanjega stavbnega
pohištva tako, da bodo razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v treh
ravninah, skladno s smernicami RAL montaže

-

za ukrepa F - toplotna izolacija fasade pri obnovi obstoječe eno ali dvostanovanjske stavbe in G - toplotna izolacija strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru pri obnovi obstoječe eno ali dvostanovanjske stavbe mora biti vsaj ena fotografija
posneta v času izvajanja naložbe, in sicer tako, da bo vidna debelina vgrajenega toplotno izolacijskega materiala
(posnetek z merilnim trakom ob vgrajenem toplotno izolacijskem materialu). Poleg navedene fotografije mora vlagatelj
predložiti še fotografije vseh strani fasad stavbe po izvedbi toplotne izolacije fasade oziroma po izvedbi toplotne izolacije
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

-

vodno dovoljenje pristojnega upravnega organa za rabo vode, v kolikor tega ni priložil že ob oddaji vloge (obvezna priloga
samo za ukrep C v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda)
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