VLOGA
59SUB-SOCOB17
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na
območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
S PRIČETKOM NALOŽBE JE POTREBNO POČAKATI DO IZDAJE ODLOČBE S STRANI EKO
SKLADA!
Kurilna naprava pred oddajo vloge in izdajo odločbe Eko sklada ne sme biti kupljena.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva z novo kurilno
napravo na lesno biomaso.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le na območju občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in
nimajo določenega drugega prednostnega načina ogrevanja.
Upravičena oseba je lahko le občan, ki je v času oddaje vloge upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna
pomoč, oziroma do varstvenega dodatka, kar izkazuje z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za
socialno delo.

1

OSEBNI PODATKI UPRAVIČENE OSEBE

Ime in priimek:

spol

Ž

M

Davčna številka:

Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Telefonska številka:

Elektronska pošta:

Upravičena oseba kandidiram kot:
lastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala
solastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala
državljan Republike Slovenije in najemnik s stalnim prebivališčem ali dovoljenjem za stalno bivanje v stanovanjski stavbi
ali stanovanju v večstanovanjski stavbi v lasti občine, v kateri se bo naložba izvajala

2

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Podatki izvajalca naložbe, če račun ne bo poravnan s strani upravičene osebe
Ime podjetja:
Poslovni naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski račun: SI56
Podatki upravičene osebe, če bo račun poravnan s strani upravičene osebe
Osebni bančni račun upravičene osebe: SI56

3

OSNOVNI PODATKI O STAVBI/STANOVANJSKI ENOTI, KJER SE BO NALOŽBA
IZVAJALA

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Občina:
Številka in ime katastrske občine:
Številka parcele:
Tip stavbe:

ID številka stavbe:
enostanovanjska stavba
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dvostanovanjska stavba

Številka dela stavbe:
stanovanje v tri- in večstanovanjski stavbi
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4

PODATKI O NALOŽBI

Nova kurilna naprava bo zamenjala staro kurilno napravo na:
Proizvajalec nove kurilne naprave:
Nazivna toplotna moč:

Model nove kurilne naprave:

kW

Vrsta nove kurilne naprave:
A – NOVA KURILNA NAPRAVA, KI BO PRIKLOPLJENA NA CENTRALNO OGREVANJE:
kurilna naprava na pelete
kurilna naprava na polena
kurilna naprava na sekance
kurilna naprava s kombinirano kurjavo
peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin)
Vodni toplotni zbiralnik:
bo vgrajen;

litrov

je že vgrajen;

litrov in ni predmet te naložbe.

B – NOVA ENOSOBNA KURILNA NAPRAVA NA LESNO BIOMASO, NAMENJENA ZLASTI OGREVANJU
PROSTORA, V KATEREGA JE POSTAVLJENA:
grelnik prostorov z ravnim oziroma s polnilnim kuriščem
naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto
kaminski vložek
vložek lončene peči z ravnim oziroma s polnilnim kuriščem
štedilnik oziroma grelni štedilnik na lesno biomaso
peletna peč brez vodnega izmenjevalnika

5

IZJAVA

Spodaj podpisana upravičena oseba izjavljam:
da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični;
da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
da kurilne naprave, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odstranila najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne
finančne spodbude;
da bo naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izvedel le za to usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano
dejavnostjo;
da se strinjam, da bodo moje ime, naslov ter vrsta in velikost financirane naložbe po prejemu sredstev objavljena na seznamu
prejemnikov spodbud v skladu s 3. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in v skladu z drugim odstavkom 316. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15);
da za naložbo, za katero kandidiram, nisem prejela spodbude dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in
trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in drugih
spodbud;
da se moji osebni podatki lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis upravičene osebe:

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
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OBVEZNE PRILOGE
originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki izkazuje, da je
prejemnik v času oddaje vloge upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč ali originalni
izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo o pravici do varstvenega dodatka, ki izkazuje, da je prejemnik v času
oddaje vloge upravičen do varstvenega dodatka po ustreznih predpisih Republike Slovenije;
izjava občine – lastnice stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, v kateri ima upravičena oseba –
najemnik stalno prebivališče oziroma dovoljenje za stalno prebivanje, kot to izhaja iz druge alineje drugega odstavka 3. točke
javnega poziva, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; izjava se predloži v primeru, ko je upravičena
oseba najemnik v stanovanjski stavbi ali stanovanju v večstanovanjski stavbi v lasti občine;
kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba ali kopija dokazila, da ima stavba uporabno dovoljenje
po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru
izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;
kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi;
dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če
obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem
portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
soglasje solastnika nepremičnine, na kateri bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni edina
lastnica oziroma je solastnica nepremičnine, na kateri bo izvedena naložba, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije; obrazec se predloži v primeru, ko upravičena oseba ni edina lastnica stanovanjske stavbe oziroma
stanovanja v večstanovanjski stavbi, na kateri bo izvedena naložba;
predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, točen tip in
proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če
je ta z javnim pozivom zahtevan;
izjava izvajalca oziroma ponudnika kurilne naprave na lesno biomaso, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, da je na predračunu navedena kurilna naprava skladna z zahtevami točke 1.A oziroma 1.B javnega poziva;
fotografija stare kurilne naprave na trdna goriva, ki bo zamenjana;
fotografija prostora, kamor bo vgrajena nova kurilna naprava na lesno biomaso in fotografija prostora, kamor bo vgrajen
vodni toplotni zbiralnik z označeno lokacijo namestitve, oziroma fotografija vgrajenega vodnega toplotnega zbiralnika in
dokumentacija, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup
vodnega toplotnega zbiralnika);
izjava o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali
s kombinirano kurjavo, izdelano s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem
akreditacijskem organu po standardu EN ISO/TEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu
SIST EN 303-5:2012 oziroma merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 14785, izdelano s strani pri Evropski komisiji
priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011
o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 8 z dne
4. 4. 2011, str. 5) za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava v točki 1.A še ni navedena na
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe naložbe.
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SOGLASJE SOLASTNIKA NEPREMIČNINE
59SUB-SOCOB17
(obrazec je potrebno izpolniti v primeru, ko upravičena oseba ni edina lastnica stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v
večstanovanjski stavbi, na kateri bo izvedena naložba)

1

PODATKI SOGLASODAJALCA (SOLASTNIKA NEPREMIČNINE)

Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Datum rojstva:

2

PODATKI UPRAVIČENE OSEBE

Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Datum rojstva:

3

OSNOVNI PODATKI O STAVBI/STANOVANJSKI ENOTI, KJER SE BO NALOŽBA
IZVAJALA

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:

Podpisani solastnik soglašam, da bo v stanovanjski stavbi ali stanovanju v večstanovanjski stavbi, ki je navedena v točki 3
tega soglasja, upravičena oseba izvedla naložbo zamenjave kurilne naprave na trdna goriva s kurilno napravo na lesno
biomaso po tem javnem pozivu.

Kraj in datum:
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Podpis solastnika:
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IZJAVA OBČINE
59SUB-SOCOB17
(obrazec je potrebno izpolniti v primeru, ko je upravičena oseba najemnik s stalnim prebivališčem ali dovoljenjem za stalno
bivanje v stanovanjski stavbi ali stanovanju v večstanovanjski stavbi v lasti občine, v kateri se bo naložba izvajala)

1

PODATKI OBČINE LASTNICE NEPREMIČNINE

Polno ime:
Naslov sedeža (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:

2

PODATKI UPRAVIČENE OSEBE - NAJEMNIKA

Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Datum rojstva:

3

PODATKI O NAJEMNI POGODBI

Oznaka najemne pogodbe:
Datum sklenitve najemne pogodbe:

4

OSNOVNI PODATKI O STAVBI/STANOVANJSKI ENOTI, KJER SE BO NALOŽBA
IZVAJALA

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Občina:
Številka in ime katastrske občine:
Številka parcele:
Tip stavbe:

ID številka stavbe:
enostanovanjska stavba

dvostanovanjska stavba

Številka dela stavbe:
stanovanje v tri- in večstanovanjski stavbi

Občina s to izjavo potrjuje, da:

je lastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je navedena v točki 4 te izjave in je predmet
najemne pogodbe iz točke 3 te izjave,

je upravičena oseba, navedena v točki 2 te izjave, najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski
stavbi po najemni pogodbi, navedeni v točki 3 te izjave,

ima upravičena oseba v tej stanovanjski stavbi ali stanovanju v večstanovanjski stavbi stalno prebivališče ali
dovoljenje za stalno bivanje ter je državljan Republike Slovenije.
Občina s to izjavo soglaša, da upravičena oseba - najemnik iz točke 2 te izjave zamenja staro kurilno napravo z novo v
stanovanjski stavbi ali stanovanju v večstanovanjski stavbi, navedeni v točki 4 te izjave. Stroški, ki bodo pri tem nastali, so
stroški upravičene osebe – najemnika iz točke 2 te izjave.
Občina se s to izjavo zavezuje, da v roku 3 (treh) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude te stanovanjske
stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ne bo prodala.

Kraj in datum
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Ime in priimek
(zakoniti zastopnik)

Podpis in žig
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IZJAVA IZVAJALCA NALOŽBE OZ. PONUDNIKA KURILNE NAPRAVE O
SKLADNOSTI KURILNE NAPRAVE
59SUB-SOCOB17
(obrazec izpolni izvajalec naložbe, upravičena oseba pa ga priloži k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude)

Spodaj podpisani izvajalec naložbe _____________________________________________________ pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljam, da bo skladno s predračunom št. _______________________ vgrajena:

A – NOVA KURILNA NAPRAVA, KI BO PRIKLOPLJENA NA CENTRALNO OGREVANJE:
kurilna naprava na pelete
kurilna naprava na polena
kurilna naprava na sekance
kurilna naprava s kombinirano kurjavo
peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin)
Proizvajalec kurilne naprave:

model kurilne naprave:

B – NOVA ENOSOBNA KURILNA NAPRAVA NA LESNO BIOMASO, NAMENJENA ZLASTI OGREVANJU
PROSTORA, V KATEREGA JE POSTAVLJENA:
grelnik prostorov z ravnim oziroma s polnilnim kuriščem
naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto
kaminski vložek
vložek lončene peči z ravnim oziroma s polnilnim kuriščem
štedilnik oziroma grelni štedilnik na lesno biomaso
peletna peč brez vodnega izmenjevalnika
Proizvajalec kurilne naprave:

model kurilne naprave:

ter da je izbrana kurilna naprava skladna z določili točke 1.A oziroma točke 1.B javnega poziva.

Kraj in datum:
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE
59SUB-SOCOB17
Podpisana upravičena oseba:
in izvajalec naložbe:
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da je bila dne:
zaključena naložba zamenjave stare kurilne naprave na trdna goriva z:
novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki je priklopljena na centralno ogrevanje,
novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena,
ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

Podpisani izvajalec naložbe izjavljam, da je izvedena naložba skladna z določili točke 1. A oziroma 1. B javnega poziva.

Kraj in datum:

Podpis upravičene osebe:

Podpis in žig izvajalca naložbe:

Dokumentacija o zaključku naložbe mora poleg izpolnjenega obrazca Izjava o zaključku naložbe obvezno vsebovati še:
-

-

-

pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca kurilne naprave ter
točnega tipa in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom
zahtevan;
dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa iz prejšnje alineje, če je
znesek računa višji od odobrene nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti
poravnan;
fotografije vgrajene nove kurilne naprave in vodnega toplotnega zbiralnika, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
fotografijo odstranjene stare kurilne naprave.
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