VLOGA
86SUB-SOCOB21
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
S PRIČETKOM NALOŽBE JE POTREBNO POČAKATI DO VROČITVE ODLOČBE EKO SKLADA!
Nova kurilna naprava na lesno biomaso pred dokončnostjo odločbe Eko sklada, j.s. (ko je odločba vročena) ne
sme biti kupljena.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo
na lesno biomaso.
Nepovratna finančna spodbuda je praviloma lahko dodeljena na celotnem območju Republike Slovenije. Če ima
občina, v kateri leži stavba, kjer se bo izvajala naložba, sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, se nepovratna
finančna spodbuda po tem javnem pozivu lahko dodeli le, če na tem območju ni določenega drugega
prednostnega načina ogrevanja.
Občina zagotovi Eko skladu, j.s. podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na
zemljiško parcelo natančno. V času objave tega javnega poziva so taka območja v naslednjih občinah: Mestna
občina Celje, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na
Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje.
Vlagatelj je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na tem naslovu dejansko
živi in bo na tem naslovu izvedla naložbo, je na dan vložitve Vloge 86SUB-SOCOB21 upravičena do denarne
socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki
urejajo socialne transfere in izpolnjuje druge v javnem pozivu določene pogoje.
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OSEBNI PODATKI VLAGATELJA

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov stalnega prebivališča
(ulica in hišna številka):

spol

Ž

M

Davčna številka:

Poštna št. in pošta:
Telefonska številka:

Elektronska
pošta:

Na javnem pozivu kandidiram kot (ustrezno označite):
lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja, stanovanjske stavbe, ali dela stanovanjske stavbe, kjer bo
izvedena naložba
najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v stavbi z dvema ali več deli, katere lastnik, solastnik
ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija
član gospodinjstva najemnika, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja
do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v stavbi
z dvema ali več deli, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija

2

PODATKI POOBLAŠČENCA VLAGATELJA (izpolnite le v primeru, če vas zastopa
pooblaščenec*)

Ime in
priimek/naziv:
Datum rojstva:

spol

Ž

M

Davčna/matična
številka:

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

Vloga 86SUB-SOCOB21

Elektronska pošta:
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* V primeru, če vas zastopa pooblaščenec, je Vlogi 86SUB-SOCOB21 potrebno priložiti pooblastilo.
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PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
A) Podatki izvajalca naložbe, če račun ne bo poravnan s strani vlagatelja in se dodeljena sredstva
nakažejo direktno izvajalcu:

Ime podjetja:
Poslovni naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski račun: SI56
B) Podatki o številki bančnega računa vlagatelja, če bo račun v celoti poravnan s strani vlagatelja in se
dodeljena sredstva nakaže vlagatelju:
Osebni bančni račun: SI56
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OSNOVNI PODATKI O STAVBI/STANOVANJU, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA

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

Številka stavbe:

Številka dela stavbe*:

* izpolniti v primeru, da se bo naložba izvedla v stavbi z dvema ali več deli, ki ima vzpostavljeno etažno lastnino.

Tip stavbe:

enostanovanjska stavba
stavbi

Zahtevane
podatke
o
stavbi
lahko
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.
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dvostanovanjska stavba

preverite

tudi

na

stanovanje v tri- in večstanovanjski

portalu

Prostor

Geodetske

uprave

RS:

PODATKI O NALOŽBI

Ob vgradnji nove kurilne naprave, bo odstranjena
kurilna naprava na (kurivo):

stara

Proizvajalec nove kurilne naprave:
Nazivna toplotna
moč:

Model nove kurilne naprave:

kW

Vrsta nove kurilne naprave:
A – nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja
kotel na pelete
kotel na polena
kotel na sekance
kotel s kombinirano kurjavo
Podatki o volumnu vgrajenega hranilnika:
bo vgrajen

Vloga 86SUB-SOCOB21

litrov

je že vgrajen:

litrov in ni predmet te naložbe.
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B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je
postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje:
enosobna kurilna naprava na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno
ogrevanje
druga enosobna kurilna naprava na lesno biomaso
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 7. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni
list RS, št. 158/20) bodo ime, priimek ter naslov prejemnika finančne spodbude po tem javnem pozivu ter vrsta in
velikost financiranega projekta objavljeni na Spletni strani Eko sklada, j.s.
Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Vloga 86SUB-SOCOB21
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OBVEZNE PRILOGE

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga 86SUB-SOCOB21 in vse priloge
v tiskani obliki:
−
−

−
−
−
−
−

−
−

kopija odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna
pomoč oziroma kopija odločbe o priznanju pravice do varstvenega dodatka (iz odločbe mora izhajati, da je
vlagatelj prejemnik pomoči/oddatka na dan vložitve Vloge 86SUB-SOCOB21);
(v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali
Republika Slovenija) izjava občine/Republike Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacijeda v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne
bo prodala stanovanjske enote;
izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga 86SUB-SOCOB21, podpisano pod kazensko in materialno
odgovornostjo vlagatelja;
predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje
popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca hranilnika, z navedenim
volumnom le-tega, če je zahtevan s tem javnim pozivom;
fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena, tako da bo nedvoumno razvidna
konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru;
fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso;
fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo
vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo
napisne tablice, račun za nakup); fotografija se priloži, če je hranilk obvezen za izpolnjevanje pogoja javnega
poziva;
za kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno dokumentacijo, skladno z zahtevami Uredbe Komisije (EU)
2015/1189, če kotel na lesno biomaso ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani
www.ekosklad.si;
za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU)
2015/1185 oziroma za enosobno kurilno napravo dano v uporabo do 31. 12. 2021 izjavo o lastnostih skladno z
Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost enosobne
kurilne naprave, za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) merilno poročilo skladno s standardom
SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi
(EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani
www.ekosklad.si.
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IZJAVA VLAGATELJA
Ta stran je obvezna priloga obrazca Vloga 86SUB-SOCOB21!
1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Spodaj podpisani vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da:
−

so vsi v Vlogi 86SUB-SOCOB21 navedeni podatki resnični ter da bom v nadaljevanju postopka pridobivanja
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu navajal le resnične in pravilne podatke;

−

imam prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kjer dejansko živim in bom na tem naslovu izvedel
naložbo;

−

izpolnjujem vse pogoje določene v drugem odstavku 3. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, pt. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-inpravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja), zlasti imam poravnane davčne in druge obveznosti do Republike
Slovenije, nisem v postopku zaradi insolventnosti in nimam zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s.

−

da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;

−

da imam pravico vse v upravnem postopku priložene predračune za izvedbo naložbe uveljavljati za pridobitev
nepovratne finančne spodbude v svojem imenu;

−

da bo naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izvedel le za to usposobljen izvajalec z ustrezno
registrirano dejavnostjo;

−

da sem za izvedbo naložbe pridobil soglasja solastnikov oziroma etažnih lastnikov stavbe ali stanovanja, kjer bo
izvedena naložba;

−

da kurilne naprave, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odstranil najmanj 3 leta po izplačilu
nepovratne finančne spodbude;

−

da za naložbo, za katero kandidiram, nisem prejel spodbude dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter
tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE in
nasl.) ali drugih spodbud Eko sklada, j.s.

2

IZJAVA O LEGALNOSTI IN NAMEMBNOSTI STAVBE/STANOVANJA

(V primeru izvedbe naložbe v eno ali dvo stanovanjski stavbi) spodaj podpisani vlagatelj pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljam, da sem imetnik upravne odločbe, iz katere izhaja, da je stavba ali stanovanje,
kjer se bo naložba izvedena, legalna in da je njena namembnost* stanovanjska, in sicer:
a)

gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti ali

b)

odločbe o legalizaciji stavbe po 114. do 116. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.,
65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) ali

c)

dovoljenja za objekte daljšega obstoja po 117. členu GZ ali

d)

odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ ali

e)

uporabno dovoljenje.

Spodaj podpisani vlagatelj podajam izrecno informirano soglasje, da se osebni podatki, ki sem jih navedel v tej
vlogi, lahko obdelujejo za vodenje postopka in odločanje o pravici do dodelitve nepovratne finančne spodbude po tem
javnem pozivu ter za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno vlogo, vse
skladno z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov Eko sklada, j.s. in veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
*Namembnost stavbe je tista namembnost, ki je stavbi določena z izdano upravno odločbo (gradbenim/uporabnim dovoljenjem, odločbo
o legalizaciji stavbe ipd.) in ne dejanska raba stavbe, kot je razvidna iz registra nepremičnin.
V primeru razhajanj med podatki, navedenimi na tej izjavi in podatki uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, j.s., bo Eko sklad j.s.
vlagatelja pozval na predložitev ustreznih dokumentov (npr. upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija/uporaba
predmetne stavbe).

Kraj in datum:

Vloga 86SUB-SOCOB21

Podpis vlagatelja:
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IZJAVA OBČINE/REPUBLIKE SLOVENIJE
To stran je potrebno izpolniti v primeru, če je lastnica, solastnica ali etažna lastnica stavbe ali stanovanja, kjer
bo izvedena naložba, občina ali Republika Slovenija

1

PODATKI LASTNICE, SOLASTNICE, ETAŽNE LASTNICE NEPREMIČNINE

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

2

PODATKI 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/STANOVANJU, 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 oziroma Republika Slovenije s to izjavo potrjuje, da:
•
je lastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja, ki je naveden v točki 4 te izjave in je predmet najemne
pogodbe iz točke 3 te izjave.
Občina oziroma Republika Slovenije s to izjavo soglaša, da se v nepremičnini iz točke 4 te izjave izvede
naložba zamenjave stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Stroški, ki bodo pri tem
nastali, so stroški najemnika iz točke 2 te izjave ali člana gospodinjstva najemnika, ki je naveden v odločbi
Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega
dodatka.
Občina oziroma Republika Slovenije se s to izjavo zavezuje, da v roku 3 (treh) let od datuma izplačila
nepovratne finančne spodbude stanovanjske stavbe ali stanovanja, ki je naveden v točki 4 te izjave, ne bo
prodala.

Kraj in datum
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Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis in žig
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