VLOGA
34SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb na
območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka
Podrobna navodila za izpolnjevanje tega obrazca so priložena (Navodila).

1.

Podatki upravičene osebe ali zastopnika/predstavnika/pooblaščenca
Upravičena/e oseba/e:
Upravnik/predsednik skupnosti lastnikov/drugi pooblaščenec ali skupni predstavnik upravičenih oseb
(v nadaljevanju: zastopnik/predstavnik/pooblaščenec):

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Kontaktna oseba za vlogo:
Telefonska številka:
Elektronska pošta:

2.

Večstanovanjska stavba, na kateri se bo naložba izvajala
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Občina:
Številka in ime katastrske občine:
Številka parcele:
Vzpostavljena etažna lastnina:

ID številka stavbe:
DA

NE

Število stanovanj v lasti fizičnih oseb:
Število stanovanj v lasti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov:
Število ostalih delov stavbe, kot npr. poslovni prostori:

3.

Nakazilo nepovratne finančne spodbude

3.1

Izvajalec (I)/upravičena oseba ali zastopnik/predstavnik/pooblaščenec:

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:

SI 56

1

garaže:

3.2

Izvajalec (II):
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski račun:

3.3

SI 56

Socialno šibki občani

3.3.1 Ime in priimek:

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Osebni bančni račun:

SI 56

3.3.2 Ime in priimek:

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Osebni bančni račun:

SI 56

4.

Ukrep

4.1

A TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE
Proizvajalec in naziv novega fasadnega sistema:
Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):
Toplotna izolacija, ki je že vgrajena:
Vrsta izolacije:
Debelina:
4.2

cm

m2

Površina:

B TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU
Toplotna izolacija bo vgrajena na:

stropu proti neogrevanemu prostoru

poševni strehi

ravni strehi

Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

2

5.

Izjava
Spodaj podpisana upravičena oseba ali zastopnik/predstavnik/pooblaščenec izjavljam:
-

-

-

-

-

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je seznam solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam
etažnih lastnikov stanovanj v več stanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma
ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe, z razvidnimi solastniškimi deleži verodostojen in izkazuje
dejansko stanje v zemljiški knjigi v času oddaje vloge ter da je soglasje/pooblastilo lastnikov večstanovanjske
stavbe ali etažnih lastnikov podano v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže za
izvedbo posameznega ukrepa/za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in za podpis
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude;
da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični;
da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi relevantnimi veljavnimi predpisi;
da je večstanovanjska stavba, ki je predmet vloge, zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem oz. v skladu z
veljavno gradbeno zakonodajo ter da je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno
dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge na ta javni poziv;
da bo ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izvedel le za to usposobljen izvajalec z ustrezno
registrirano dejavnostjo;
da se strinjam, da bo naslov večstanovanjske stavbe, kjer se bo naložba izvedla, objavljen na seznamu
prejemnikov spodbud 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);
da upravičena oseba, za ukrep za katerega kandidira, ni prejela spodbude dobaviteljev električne energije,
toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.
96/14);
da se strinjam, da mi Eko sklad omogoči vpogled v stanje vloge na spletni strani www.ekosklad.si, po
predhodni registraciji.

Podpis upravičene osebe ali
zastopnika/predstavnika/pooblaščenca:

Kraj in datum:
(žig)

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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7.

Priloge

7.1

Obvezne priloge
-

-

-

-

-

-

-

7.2

seznam solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov stanovanj v več stanovanjski
stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe,
z razvidnimi solastniškimi deleži v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije;
soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v zakonsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v zakonsko
predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže za izvedbo posameznega ukrepa, in sicer zbirno na
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v zakonsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v zakonsko
predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, da se sredstva nepovratne finančne spodbude
nakažejo na bančni račun rezervnega sklada, če je račun izvajalca naložbe že v celoti poravnan;
soglasje lastnika ali solastnika večstanovanjske stavbe ali etažnega lastnika stanovanja v večstanovanjski
stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik ali etažni lastnik
tega stanovanja oziroma je solastnik tega stanovanja, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je soupravičena oseba;
pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo
za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem
postopku zastopa upravnik, predsednik skupnosti lastnikov, drugi pooblaščenec ali skupni predstavnik
upravičenih oseb, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije v obsegu
solastniških deležev, kot izhaja iz druge alineje tega odstavka;
veljavni predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun
veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki vključuje popis del,
vrsto, debelino in površino toplotne izolacije, za fasado pa tudi naziv fasadnega sistema;
fotografija stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, če je večstanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;
lastnik stanovanja, ki uveljavlja ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibek občan, predloži originalni izvod
ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo.

Dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep
A TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE
• fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe;
• izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov
ali po Zakonu o gradbenih proizvodih - ZGPro-1 (Uradni list RS, št. 82/13), v kolikor bo debelina na novo
vgrajene toplotne izolacije manjša od 18 cm;
• fotografija že vgrajene toplotne izolacije fasade, iz katere bo razvidna debelina obstoječe izolacije,
izmerjena z merilnim trakom, ki se jo predloži le v primeru, če se bo uveljavljala že vgrajena (obstoječa)
toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena;
• izjava o lastnostih fasadnega sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov
in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta
(EAD/ETAG) v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu,
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
B TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU
• fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pred izvedbo naložbe, iz katerih bo razvidna
površina, kamor bo položena toplotna izolacija;
• izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov
ali po Zakonu o gradbenih proizvodih - ZGPro-1 (Uradni list RS, št. 82/13), v kolikor bo debelina na novo
vgrajene toplotne izolacije manjša od 30 cm.
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SOGLAJE IN POOBLASTILO LASTNIKOV/SOLASTNIKOV OZIROMA
ETAŽNIH LASTNIKOV/SOLASTNIKOV VEČSTANOVANJSKE STAVBE

Spodaj podpisani lastniki/solastniki oziroma etažni lastniki/solastniki večstanovanjske stavbe na naslovu:

podajamo soglasje:
- za izvedbo ukrepa:

A TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE
B TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU

- da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun rezervnega sklada večstanovanjske stavbe, če bo
račun izvajalca naložbe že v celoti poravnan;
- in pooblaščamo:
za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
spodbude.

Ime in priimek
lastnika/solastnika
oziroma
etažnega lastnika/
solastnika

Ime in priimek
solastnika

Skupni
solastniški
delež (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Podpis
lastnika/solastnika
etažnega lastnika/
solastnika

Podpis
solastnika

Datum
podpisa

Ime in priimek
lastnika/solastnika
oziroma
etažnega lastnika/
solastnika

Ime in priimek
solastnika

Skupni
solastniški
delež (%)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Podpis
lastnika/solastnika
etažnega lastnika/
solastnika

Podpis
solastnika

Datum
podpisa

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE
34SUB-OB15

Podpisana upravičena oseba ali zastopnik/predstavnik/pooblaščenec:

in izvajalec naložbe:
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava/mo, da je bila dne:
zaključena naložba za ukrep:
A TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE
B TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU
ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

Kraj in datum:

Podpis upravičene osebe ali
zastopnika/predstavnika/pooblaščenca:
(žig)

Podpis izvajalca naložbe:
(žig)
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SOGLASJE LASTNIKA/SOLASTNIKA VEČSTANOVANJSKE
STAVBE/STANOVANJA OZIROMA ETAŽNEGA LASTNIKA/SOLASTNIKA V
VEČSTANOVANJSKI STAVBI

Lastnik/solastnik oziroma etažni lastnik/solastnik večstanovanjske stavbe/stanovanja v večstanovanjski stavbi
Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
dajem:

Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Razmerje upravičene osebe do lastnika/solastnika oziroma etažnega lastnika/solastnika:
ožji družinski član
najemnik
soglasje za izvedo naložbe za ukrep:
A TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE
B TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU

Podpis lastnika/solastnika
oziroma etažnega lastnika/solastnika:

Kraj in datum:
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SEZNAM LASTNIKOV/SOLASTNIKOV VEČSTANOVANJSKE STAVBE
OZIROMA ETAŽNIH LASTNIKOV/SOLASTNIKOV STANOVANJ
V VEČSTANOVANJSKI STAVBI
34SUB-OB15
(seznam je potrebno obvezno poslati v elektronski obliki)

Naslov večstanovanjske stavbe:

Številka dela
stavbe

Dejanska
raba stavbe

Ime in priimek lastnika/solastnika
oziroma
etažnega lastnika/solastnika

SKUPAJ

Skupni
solastniški
delež (%)

Soglasje in
pooblastilo*
(%)

100

Stanje glede števila stanovanj in nestanovanjskih delov preverite na prostorskem portalu Geodetske uprave RS:
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl
Stanje naj bo usklajeno z navedenimi podatki na tem portalu.
*

navede se solastniške deleže glede na pridobljena soglasja in pooblastila (obrazec na strani št. 5 in 6 obrazca
Vloga)
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