VLOGA
48SUB-SKOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v
skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb
Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred pričetkom izvajanja del. Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA!
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PODATKI POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA UPRAVIČENIH OSEB

Pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljevanju pooblaščenec):

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

PODATKI O SKUPNI KOTLOVNICI

Naslov (ulica in hišna številka – navedete, če obstaja):
Poštna številka in pošta:
Občina:
Številka in ime katastrske občine:
Številka parcele:
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ID številka stavbe:

PODATKI O VEČSTANOVANJSKI STAVBI/-AH IN DELIH STAVBE OZ. STAVB, KI JIH
SKUPNA KOTLOVNICA OGREVA (vnesite podatke za vse stavbe, ki so ogrevane s skupno kotlovnico)

Naslov(i) večstanovanjske/-ih stavbe oz. stavb, ki so ogrevane s skupno kotlovnico:

Občina:
Številka in ime katastrske občine:
Številke parcel:

ID številke stavb:

Število stanovanj v lasti fizičnih oseb:
Število nestanovanjskih delov stavbe:

Število stanovanj v lasti pravnih oseb:
poslovni prostori:

garaže:

Ogrevana površina večstanovanjske/-ih stavbe oz. stavb, ki so ogrevane s skupno kotlovnico:
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PODATKI O SOCIALNO ŠIBKIH OBČANIH

Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Osebni bančni račun:

SI56

Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Osebni bančni račun:

5
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PODATKI O NALOŽBI V NOVO OGREVALNO NAPRAVO

Stara kurilna naprava v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe bo zamenjana z novo ogrevalno napravo (ustrezno označite):
s kurilno napravo na lesno biomaso

polena

z ogrevalno toplotno črpalko

zrak/voda

peleti

sekanci

slanica/voda

kombinirana
voda/voda

s plinskim kondenzacijskim kotlom
s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
Proizvajalec in model nove ogrevalne naprave:
Nazivna toplotna moč:

kW
Strošek tega dela naložbe:

EUR

V okviru naložbe zamenjave stare kurilne naprave v skupni kotlovnici večstanovanjske/-ih stavbe oz. stavb z novo ogrevalno
napravo, se bo izvajala tudi:
obnova skupnega distribucijskega omrežja, ki zajema zamenjavo starih cevovodov z novimi ali prenovo izolacije na
obstoječih cevovodih
odseki

toplotne izgube na tekoči meter odseka
cevovoda DNi pred obnovo (W/m)

toplotne izgube na tekoči meter odseka
cevovoda DNi pred obnovo (W/m)

Strošek tega dela naložbe:

Dolžina odseka
(m)

EUR

celovita prenova skupne toplotne postaje, ki zajema nakup in vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali nakup in
vgradnjo nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode ali izvedbo toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote
v toplotni postaji
Strošek tega dela naložbe:

EUR

izvedba priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki vključuje nakup in vgradnjo sprejemnikov
sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema
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Priprava tople vode bo izvedena s:
toplotno črpalko

Proizvajalec, model, tip in moč:

sprejemniki sončne energije (SSE)
ploščati

vakuumski

Proizvajalec in oznaka:
Število SSE:

kos
Strošek tega dela naložbe:
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PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Izvajalec/pooblaščenec:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:
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IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!)

Spodaj podpisani pooblaščenec izjavljam:
- pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je seznam lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam etažnih
lastnikov/solastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., oziroma ostalih
posameznih delov večstanovanjske stavbe in skupne kotlovnice z razvidnimi solastniškimi deleži in dejansko rabo vseh delov
stavbe in skupne kotlovnice, verodostojen in izkazuje dejansko stanje v zemljiški knjigi v času oddaje vloge ter da je
soglasje/pooblastilo lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov skupne kotlovnice za izvedbo naložbe, za nakazilo
sredstev na bančni račun pooblaščenca, za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in za podpis pogodbe
o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podano v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže;
- da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični;
- da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
- da bo ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izvedel le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo;
- da se bo vodila evidenca o izvedenih meritvah proizvedene toplote in o nakupu energentov;
- 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 naprav in opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odtujil oziroma odstranil najmanj 3 leta po izplačilu
nepovratne finančne spodbude;
- da nimam neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s ter nimam neporavnanih davčnih in drugih obveznosti
do Republike Slovenije;
- da bom v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov, neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja
neresničnih podatkov, prejeto nepovratno finančno spodbudo vrnil skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi;
- da se strinjam, da se podatki o skupni kotlovnici in naslov/i večstanovanjske/ih stavbe/stavb, ki jo/jih bo skupna kotlovnica
ogrevala, objavljeni 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).

Kraj in datum

Podpis (in žig) pooblaščenca

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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PRILOGE
seznam lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov stanovanj v
večstanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe in
skupne kotlovnice, iz katerega bodo razvidni solastniški deleži vseh delov stavbe in skupne kotlovnice ter njihova dejanska
raba, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov skupne kotlovnice v zakonsko predpisanem obsegu glede na
njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih
drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
soglasje za izvedbo naložbe;
soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca
naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude;
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
pooblaščenec;
originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo, ki ga morajo predložiti le tisti lastniki stanovanj v
večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno finančno spodbudo kot socialno šibki
občani;
predračun za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega poziva, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo, v
katerem je potrebno opredeliti priznane stroške naložbe;
projekt za izvedbo za celoten obseg naložbe (pri naložbi vgradnje skupne toplotne postaje in izgradnji priključnega voda je
potrebno predložiti potrjen projekt za izvedbo s strani dobavitelja daljinske toplote);
predračun za projektno dokumentacijo in nadzor oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za projekt za izvedbo, če je bil ta
izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv;
dokazila o novi ogrevalni napravi glede na predpise, ki veljajo za posamezno ogrevalno napravo, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude, kot so: izjava o skladnosti; podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje porabe energije in
drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, povezanih z energijo; podatkovni list z
navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo; listina z navedenimi
vrednostmi emisij, priložena h kurilni napravi na lesno biomaso in plinskemu kondenzacijskemu kotlu; za male kurilne naprave
na lesno biomaso merilno poročilo o tipskem preskušanju kurilne naprave, izdelano s strani izbranega preizkuševalnega
laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o
skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012;
fotografije:
kurilne naprave, ki bo zamenjana;
kotlovnice pred izvedbo naložbe;
stanja opreme, naprav ter sistemov, če bodo ti predmet naložbe (npr. fotografije obstoječega distribucijskega omrežja,
fotografije lokacije, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali toplotna črpalka za skupno pripravo tople
vode in hranilniki tople vode).
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SOGLASJE IN POOBLASTILO LASTNIKOV/SOLASTNIKOV OZIROMA ETAŽNIH
LASTNIKOV/SOLASTNIKOV SKUPNE KOTLOVNICE
48SUB-SKOB17

Spodaj podpisani lastniki/solastniki oziroma etažni lastniki/solastniki skupne kotlovnice na naslovu/-ih:

podajamo soglasje:
- k zamenjavi stare kurilne naprave v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo (ustrezno označite):
s kurilno napravo na lesno biomaso
z ogrevalno toplotno črpalko
s plinskim kondenzacijskim kotlom
s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
- da se v okviru naložbe zamenjave stare kurilne naprave v skupni kotlovnici večstanovanjske/ih stavbe/stavb z novo ogrevalno
napravo izvede tudi:
obnova skupnega distribucijskega omrežja, ki zajema zamenjavo starih cevovodov z novimi ali prenovo izolacije na
obstoječih cevovodih
celovita prenova skupne toplotne postaje, ki zajema nakup in vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali
nakup in vgradnjo nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode ali izvedbo toplotne izolacije cevovodov in
prenosnika toplote v toplotni postaji
vgradnja solarnega sistema oziroma toplotne črpalke, ki vključuje nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije
ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema za pripravo
skupne tople vode
- da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti
poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude
in pooblaščamo:
- za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Ime in priimek
lastnika/etažnega
lastnika

Ime in priimek
solastnika

Skupni
solastniški
delež (%)

Podpis
lastnika/etažnega
lastnika

Podpis
solastnika

Datum
podpisa

1
2
3
4
5
6
7
8
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Ime in priimek
lastnika/etažnega
lastnika

Ime in priimek
solastnika

Skupni
solastniški
delež (%)

Podpis
lastnika/etažnega
lastnika

Podpis
solastnika

Datum
podpisa

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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SEZNAM
LASTNIKOV/SOLASTNIKOV VEČSTANOVANJSKE STAVBE OZIROMA ETAŽNIH
LASTNIKOV/SOLASTNIKOV STANOVANJ V VEČSTANOVANJSKI STAVBI,
OSTALIH POSAMEZNIH DELOV VEČSTANOVANJSKE STAVBE IN SKUPNE
KOTLOVNICE
48SUB-SKOB17
(seznam je potrebno obvezno poslati v elektronski obliki na naslov: ekosklad@ekosklad.si)
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE
48SUB-SKOB17
Pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb:
in izvajalec/ci naložbe
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava/mo, da je bila dne
zamenjana stara kurilna naprava v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo (ustrezno označite):
s kurilno napravo na lesno biomaso
z ogrevalno toplotno črpalko
s plinskim kondenzacijskim kotlom
s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

V okviru naložbe zamenjave stare kurilne naprave v skupni kotlovnici večstanovanjske/-ih stavbe oz. stavb z novo ogrevalno napravo
je bila izvedena tudi:
obnova skupnega distribucijskega omrežja, ki zajema zamenjavo starih cevovodov z novimi ali prenovo izolacije na obstoječih
cevovodih
celovita prenova skupne toplotne postaje, ki zajema nakup in vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali nakup in
vgradnjo nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode ali izvedbo toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote
v toplotni postaji
vgradnja solarnega sistema oziroma toplotne črpalke, ki vključuje nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali toplotne
črpalke, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema za pripravo skupne tople vode

Kraj in datum

Podpis in žig izvajalca naložbe

Podpis (in žig) pooblaščenca

Podpis in žig nadzornika
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