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VLOGA ZERO500 
 

Javni poziv 
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje 

energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb 
 

S PRIČETKOM IZVEDBE POSAMEZNEGA UKREPA PROJEKTA JE POTREBNO POČAKATI DO 
SKLENITVE TRIPARTITNE POGODBE. PODLAGA ZA SKLENITEV TRIPARTITNE POGODBE, 

SKLENJENE MED VLAGATELJEM, IZVAJALCEM IN EKO SKLADOM, STA IZDANA ODLOČBA O 
DODELITVI PRAVICE IN S STRANI EKO SKLADA POTRJEN PREDRAČUN. 

 
 

1 PRIJAVA NA JAVNI POZIV JE BILA IZVEDENA (ustrezno označite): 

 na CSD, s pomočjo strokovne sodelavke CSD  

 kot samostojna prijava 

 v energetski pisarni oz. drugje, in sicer (navedite kje)  

 

2 OSEBNI PODATKI VLAGATELJA 

Ime in priimek:  spol Ž  M  

Datum rojstva:     Davčna številka: 
 

Naslov (ulica in hišna številka):   

Poštna št. in pošta:       

Telefonska številka:    Elektronska pošta:  

 
Na javni poziv kandidiram kot (ustrezno označite):     

 

lastnik ali solastnik vsaj do ½, to je sam ali skupaj vsaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so navedeni v 
Odločbi CSD o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, (v 
nadaljevanju: (so)lastnik) eno- oz. dvostanovanjske stavbe, ki je bila zgrajena pred 31. 12. 1967, kjer dejansko 
živim in kjer se bo izvedel projekt, ali 

 

 
etažni (so)lastnik stanovanja v dvostanovanjski stavbi, ki je bila zgrajena pred 31. 12. 1967, kjer dejansko živim 
in kjer se bo izvedel projekt, ali 

 

 

nisem (so)lastnik stavbe, vendar je lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe, ki je bila 
zgrajena pred 31. 12. 1967, kjer dejansko živim in kjer se bo izvedel projekt, en oz. skupaj več družinskih 
članov, ki so poleg mene navedeni na Odločbi CSD, ki jo prilagam k vlogi, ali   

 

 

nisem (so)lastnik, vendar je etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, ki je bila 
zgrajena pred 31. 12. 1967, kjer dejansko živim in kjer se bo izvedel projekt, en oz. skupaj več družinskih 
članov, ki so poleg mene navedeni na Odločbi CSD, ki jo prilagam k vlogi. 

 

3 
PODATKI POOBLAŠČENCA VLAGATELJA (izpolnite le v primeru, če vas zastopa 
pooblaščenec) 

Ime in priimek:  spol Ž  M  

Datum rojstva:       

Naslov (ulica in hišna številka):   

Poštna št. in pošta:       

Telefonska številka:    Elektronska pošta:  
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4 OSNOVNI PODATKI O STAVBI/STANOVANJU, KJER SE BO PROJEKT IZVAJAL 

Naslov (ulica in hišna številka):   

Poštna št. in pošta:       

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:   ID številka stavbe:  Številka dela stavbe:  

Tip stavbe:  enostanovanjska stavba   dvostanovanjska stavba   stanovanje v dvostanovanjski stavbi 

Letnica izgradnje stavbe:  Prizidava/nadzidava stavbe: DA, leto:   NE 

 

5 DOKAZOVANJE LEGALNOSTI IN NAMEMBNOSTI STANOVANJSKE STAVBE 

Legalnost in namembnost stanovanjske stavbe, na kateri bo izveden projekt, dokazujem (ustrezno označite): 

 

 

s kopijo gradbenega/uporabnega dovoljenja za stavbo oziroma kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma kopijo 

odločbe o domnevi obstoja gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list 

RS, št. 61/17 in 72/17; v nadaljnjem besedilu: GZ) ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da se 

priloženi dokument nanaša na predmetno stanovanjsko stavbo; 

 
z izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je del obrazca Vloge ZERO500, podpisano pod 

kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

6 IZJAVA 

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

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

 sem državljan Republike Slovenije in imam stalno prebivališčem v Republiki Sloveniji ter imam prijavljeno stalno 
prebivališče in dejansko živim na naslovu stavbe, kjer se bo projekt izvajal; 

 sem za izvedbo projekta pridobil soglasja lastnika, solastnikov oziroma etažnih lastnikov nepremičnine, eno- ali 
dvostanovanjske stavbe, kjer se bo projekt izvajal; 

 za projekt, za katerega kandidiram, nisem prejel oz. ne bom uveljavljal stroškov iz katerega koli drugega javnega 
vira; 

 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-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja), zlasti imam 
poravnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije in nimam zapadlih finančnih obveznosti do Eko 
sklada, j.s.  

Obenem podajam izrecno informirano soglasje, da: 

 bom zagotovil energetskemu svetovalcu nemoten dostop do lokacije za izvedbo ogleda energetskega stanja 
stavbe in stanja stavbe glede možnosti izvedbe projekta skladno z javnim pozivom;  

 bodo moje ime, naslov ter vrsta in velikost financiranega projekta 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. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20); 

 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. 

 

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 
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7 OBVEZNE PRILOGE 

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga ZERO500 in vse priloge v tiskani 

obliki: 

 kopijo(e) odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali 

varstvenega dodatka (če iz zadnje odločbe CSD ni razvidno obdobje 9 mesecev prejemanja denarne socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka, je potrebo predložiti več Odločb CSD, na podlagi katerih je možno preveriti 
izpolnjevanje pogoja); 

 kopijo pooblastila (v primeru, da vlagatelja zastopa pooblaščenec); 

 kopijo upravne odločbe, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave ali nadzidave stavbe - npr. gradbeno ali 

uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele, odločbo o legalizaciji (v primeru, da je bila k predmetni 
stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967, izvedena prizidava ali nadzidave stavbe); 

 kopijo upravne odločbe, ki izkazuje legalnost gradnje stavbe, kjer se bo izvajal projekt (kopijo gradbenega 

dovoljenja za gradnjo oziroma uporabnega dovoljenja ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o 
domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ); 

OZIROMA  

 pisno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe ZERO500, ki je sestavni del obrazca Vloga 
ZERO 500, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja. 

Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da izpolnjevanje določenega pogoja tega 
javnega poziva ni izkazano. 
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IZJAVA O LEGALNOSTI IN NAMEMBNOSTI STANOVANJSKE STAVBE ZERO500 

 
Ta stran je obvezna priloga obrazca Vloga ZERO500, če ste v točki 4 vloge označili, da boste 
legalnost in namembnost stavbe, kjer se bo izvedel projekt, izkazovali s podpisom te izjave! 

 
 

Podpisani vlagatelj _________________________________________________________ pod materialno in kazensko 

odgovornostjo izjavljam, da: 

 je predmetna stavba, na kateri se bo izvedel projekt, ki je predmet te vloge za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude, legalna; 

 gre za stavbo, ki izpolnjuje pogoje iz 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-
1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), zlasti da je bila predmetna stavba, zgrajena pred 
31. decembrom 1967 in se ji namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila in so zemljišča, na kateri 

je zgrajena, na predpisani način evidentirana v zemljiškem katastru; 

 je namembnost stavbe, na kateri se bo izvedel projekt, na podlagi izdane upravne odločbe, s katero se je dovolila 

gradnja oziroma legalizacija stavbe oziroma na podlagi odločbe o domnevni izdanega gradbenega in uporabnega 

dovoljenja skladno s 118. členom GZ, opredeljena kot stanovanjska*.  

 

Vlagatelj za verodostojnost podatkov podanih v tej izjavi kazensko in materialno odgovarja. V primeru ugotovljene 

neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se 

neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, lahko Eko sklad pravico 

do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom. 

 
 
 

Kraj in datum:  Podpis vlagatelja:  

 
 
 
 
*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 upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija/uporaba predmetne stavbe. 

 
 

 


