VLOGA
občana/ke na poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19
Osebni podatki občana/ke

1.

Ime in priimek: _____________________________________________________________________ spol:

M

Ž

Rojen/a (datum in kraj): __________________________________Davčna številka:______________________________
Državljanstvo:_____________________________________________________________________________________
Stalno bivališče (ulica in/ali kraj): _____________________________________________________________________
Poštna št. in pošta: ________________________________________________________________________________
Začasno bivališče (ulica in/ali kraj): ____________________________________________________________________
Poštna št. in pošta: ________________________________________________________________________________
Telefonska številka : ______________________ Elektronski naslov: _________________________________________
Podatki o veljavnem osebnem dokumentu :
Vrsta:__________________Številka:___________________Datum izdaje:_____________Izdajatelj:________________
Politično izpostavljena oseba (definicija politično izpostavljene osebe in vprašalnik za lažjo opredelitev politično
izpostavljene osebe sta podana na zadnji strani vloge) *:
NE
DA

2.

Osnovni podatki o stavbi (ne velja za nakup okolju prijaznih vozil in gospodinjskih aparatov)
Naslov (ulica in/ali kraj): ____________________________________________________________________________
Poštna št. in pošta: ____________________ Občina:_____________________________________________________
Parcelna številka nepremičnine, kjer bo naložba izvedena: ______ Številka in ime katastrske občine: _______________
ID številka stavbe: _____________________________________ Številka dela stavbe**:_________________________
**izpolniti v primeru izvajanja naložbe v stanovanju večstanovanjske stavbe oziroma v stavbi, ki ima vzpostavljeno etažno lastnino.

3.

Podatki o naložbi (skladno s predmetom poziva)

3.1

Stavba / oprema / vozilo (označite in izpolnite)

A, B

Nov ogrevalni sistem:
kondenzacijska ogrevalna naprava na plin : ______ kW
daljinsko ogrevanje
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
sončni sprejemniki:

ploščati ____ m

2

vakuumski ____ m

toplotna črpalka: ______ kW toplotne nazivne moči:

2

voda/voda

lokalni sistem
toplozračni ____ m
slanica/voda

centralni sistem
2

zrak/voda

kurilna naprava na lesno biomaso ____kW
C

Sodobne naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije:
za lastno rabo

za priklop v omrežje

sončna elektrarna (FV) z nazivno močjo ________ kW
vetrna elektrarna z nazivno močjo ________ kW
mala hidroelektrarna z nazivno močjo ________ kW
mikro soproizvodnja s toplotno nazivno močjo ________ kW, električna nazivna moč: ________ kW
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D

Toplotna zaščita obstoječe stavbe:

Datum izdaje gradbenega dovoljenja ________.,

zamenjava zunanjega stavbnega pohištva (okna , vrata, ... ) __________ m2
izolacija fasade: debelina ______ cm

morebitna obstoječa debelina ______ cm

površina ______ m 2

izolacija strehe: debelina ______ cm morebitna obstoječa debelina ______ cm

površina ______ m2

izolacija tal / kleti: debelina ______ cm površina ______ m2
E

Skoraj nič-energijska stanovanjska stavba
rezultat izračuna energijskega razreda stavbe: ____________ kWh/m 2a
sistem za pokrivanje najmanj 25 % skupnih potreb po toploti iz OVE: _______

F

štedilnik

Veliki gospodinjski
aparati:

G

pečica

pomivalni stroj

hladilnik

pralno-sušilni stroj

zamrzovalnik
sušilni stroj

pralni stroj

napa

drugo: __________

Nakup okolju prijaznih vozil
- električni pogon ali hibridni pogon, ki je kombinacija električnega motorja in motorja z notranjim izgorevanjem:
osebni avtomobil
- kot gorivo uporabljajo plin:

H

električno kolo

motorno kolo / kolo z motorjem
osebni avtomobil

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda:
kanalizacijski priključek

mala biološka čistilna naprava:_____ PE

ponikovalni sistem za padavinske vode

hišne protipoplavne pregrade

prekritje objekta z rastlinsko odejo: ______ m 2
I

Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi
gospodinjskimi odpadki:
zamenjava strešne kritine, izolacije, protipožarnih oblog, ki vsebuje azbestna vlakna: ______ m2
volumen zaprtega kompostnika: ______ m3
zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz azbesta ali težkih kovin (svinec, cink,…): ______ m2

J

Raba vodnih virov:

K

Oskrba s pitno vodo:

3.2

zbiralnik deževnice: ____ m3

naprava za pripravo pitne vode_____l/s oz. m3/uro (obkroži)

nov hišni vodovodni priključek

oskrba s pitno vodo

Višina kredita in rok za izvedbo naložbe
Kredit se lahko odobri do višine predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe. Občani lahko za isto
naložbo oz. objekt podajo več vlog in z Eko skladom sklenejo več kreditnih pogodb.
Rok za dokončanje naložb je 12 mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe.

4. Priloge
•

predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme,
tip/oznaka naprav in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,

•

veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi
objektov za naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi stavbi, in le-ta ni evidentirana v katastru stavb, oziroma gre za stavbo
v gradnji (če je le-to glede na veljavno zakonodajo potrebno) (ne velja za ukrepa 3.F in 3.G ter pri večstanovanjskih stavbah),
ali
izpolnjena izjava o legalnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca vloge (obr. EKO – Z 19/7),

•

podatki o lastništvu nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo (npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba) (ne velja za ukrepa 3.F in 3.G),
soglasje lastnika/ce nepremičnine, v primeru kadar vlagatelj ni lastnik objekta (obr. EKO – Z 19/6),

•
•

glede na vrsto naložbe je potrebno predložiti še priloge, vezane na posamezen namen iz poziva (glej javni poziv):
• v kolikor kurilna naprava / toplotna črpalka / zunanje stavbno pohištvo / izolacijski material niso uvrščeni na sezname
ustreznih naprav oziroma materialov, ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, še dokazilo o
ustreznosti skladno z zahtevami javnega poziva.
• projektna dokumentacija DGD in PZI ter izračun energijske učinkovitosti stavbe (Qh) po metodi ''PHPP'' (dokumentacija je
podrobneje določena v pozivu) (3.E),
• vodno dovoljenje (če le-to ni razvidno v javnem vpogledu v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode,
ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/) oz. koncesijsko pogodbo za rabo vode (3.C – MHE, 3.K.),
• soglasje za priključitev na omrežje za proizvodnjo električne energije (3.C).
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5. Izbrani izvajalci/dobavitelji:
Odobrena sredstva se nakazujejo direktno na račun izbranega izvajalca oziroma dobavitelja, navedenega spodaj!
V primeru več kot treh izvajalcev natisnite dodatno stran.
Izbrani izvajalec/dobavitelj
Naziv/firma: _____________________________________________________________________________________________
s sedežem v/na: __________________________________________________________________________________________
Davčna št. /

Matična št.:_______________________________________________________________________________

Številka transakcijskega računa: _____________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________ Naslov elektronske pošte: __________________________________
Telefonska številka: ______________________________ Številka mobilnega telefona: _________________________________
Predračunska vrednost naložbe: _______________________________________________________________________ EUR

Izbrani izvajalec/dobavitelj
Naziv/firma: _____________________________________________________________________________________________
s sedežem v/na: __________________________________________________________________________________________
Davčna št. /

Matična št.:_______________________________________________________________________________

Številka transakcijskega računa: _____________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________________ Naslov elektronske pošte: ___________________________________
Telefonska številka: _____________________________ Številka mobilnega telefona: __________________________________
Predračunska vrednost naložbe: _______________________________________________________________________ EUR
Izbrani izvajalec/dobavitelj
Naziv/firma: _____________________________________________________________________________________________
s sedežem v/na: __________________________________________________________________________________________
Davčna št. /

Matična št.: _______________________________________________________________________________

Številka transakcijskega računa: _____________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________________ Naslov elektronske pošte: ___________________________________
Telefonska številka: ______________________________ Številka mobilnega telefona: __________________________________
Predračunska vrednost naložbe: _______________________________________________________________________ EUR

6. Zaprošen znesek kredita: _____________________________________________________________________ EUR

7. Dokazovanje legalnosti in namembnosti stavbe
Legalnost in namembnost stavbe, na kateri bo izvedena naložba, 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 stavbo*
z Izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo (v primeru novogradnje, ki še
ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, Izjava ne zadostuje; potrebno je priložiti gradbeno oziroma uporabno
dovoljenje za stavbo)*
naložba bo izvedena v stanovanju večstanovanjske stavbe, kot izhaja iz katastra stavb in registra nepremičnin, zato zgoraj
navedenih dokazil ne prilagam
*Ne pozabite priložiti kopije upravne odločbe za stavbo oziroma izpolnjene Izjave o legalnosti in namembnosti stavbe.
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8. Podpis kreditne pogodbe
Kreditno pogodbo bom podpisal/a v bančni poslovalnici Banke Intesa Sanpaolo d.d. (izbrano poslovalnico označite v seznamu):
1000 Ljubljana, Dunajska 165 [820]
1000 Ljubljana, Slovenska cesta 52 [830]
1000 Ljubljana, Tehnološki park 18 [858]
1236 Trzin, Planjava 4 [855]
1241 Kamnik, Ljubljanska cesta 4a [856]
1290 Grosuplje, Adamičeva 3A [859]
1330 Kočevje, Trg zbora odposlancev 12 [890]
1370 Logatec, Sončni log 1 [857]
2000 Maribor, Vita Kraigherja 5 [753]
2204 Miklavž na Dravskem polju, Ptujska cesta17 [875]
2230 Lenart v Slovenskih goricah, Partizanska cesta 1 [863]
2250 Ptuj, Slovenski trg 3 [860]
2270 Ormož, Kolodvorska 1 [865]
2310 Slovenska Bistrica, Ljubljanska ulica 16 [877]
2360 Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61A [947]
2380 Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2 [945]
2390 Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 3 [949]
3000 Celje, Stanetova 31 [933]
3230 Šentjur pri Celju, Drofenikova 15 [939]
3320 Velenje, Prešernova cesta 10 [934]
4000 Kranj, Likozarjeva ulica 1 [913]
4240 Radovljica, Kranjska cesta 18 [914]
4270 Jesenice, Delavska ulica 1 [915]
5000 Nova Gorica, Bevkov trg 2 [763]
5220 Tolmin, Trg maršala Tita 7 [765]
5270 Ajdovščina, Tovarniška 1a [766]
6000 Koper, Pristaniška ulica 14 [406]
6000 Koper, Beblerjeva 1 [409]
6000 Koper, Pahorjeva 63a [410]
6210 Sežana, Partizanska 50 [553]
6215 Divača, Ulica Albina Dujca 2 [557]
6223 Komen, Komen 87 [555]
6230 Postojna, Tržaška cesta 1 [603]
6240 Kozina, Istrska ulica 11 [556]
6244 Podgrad, Podgrad 96 [656]
6250 Ilirska Bistrica, Bazoviška 18 [653]
6250 Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 22 [655]
6257 Pivka, Kolodvorska 14 [605]
6280 Ankaran, Jadranska cesta 42 [412]
6310 Izola, Drevored 1. maja 5 [453]
6320 Lucija, Obala 114 A [503]
6330 Piran, Tartinijev trg 12 [508]
8000 Novo mesto, Novi trg 5 [903]
8210 Trebnje, Stari trg 2a [904]
8250 Brežice, Cesta prvih borcev 24 [962]
8290 Sevnica, Trg Svobode 1 [905]
8340 Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 2 [906]
9000 Murska Sobota, Slovenska ul. 27 [925]
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9. Izjava
S podpisom te vloge izjavljam:
−
da sem seznanjen in se strinjam s pogoji javnega poziva Eko sklada, j.s., za kreditiranje okoljskih naložb občanov;
−
da so vsi podatki v tej vlogi resnični in popolni ter priloženi dokumenti verodostojni;
−
da nimam neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije in da nimam zapadlih finančnih obveznosti do
Eko sklada ter da izpolnjujem morebitne druge pogodbene zaveze po pogodbah sklenjenih z Eko skladom
−
da nisem v postopku zaradi insolventnosti;
−
da nimam blokiranega transakcijskega računa;
−
da sem seznanjen, da sem v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov, dolžan vrniti prejeta
kreditna sredstva Eko sklada, j.s., skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev;
−
da dovoljujem Eko skladu, j.s., da kadarkoli pred ali po izvedbi naložbe pregleduje dokumentacijo v zvezi s kreditirano
naložbo in namensko porabo kreditnih sredstev;
−
da sem seznanjen s pravico Eko sklada, j.s. in banke , do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravka, prepisa, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo oosebnih podatkov. Seznanjen sem, da
Eko sklad, j.s. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, le te pridobiva, hrani, zbira in obdeluje z namenom sklenitve
poslovnega razmerja (odobravanje in sklenitev kredita), zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (ocena kreditne
sposobnosti), zaradi izvajanja same pogodbe in zaradi zahtev veljavnih predpisov, ki urejajo kreditiranje. Če osebni podatki
niso pridobljeni, pogodbe ni mogoče skleniti. Na temelju zakonodaje Eko sklad, j.s., osebne podatke posameznikov posreduje
v SISBON. Zbrane podatke Eko sklad, j.s., hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Eko skladom, j.s.in še
10 let po prenehanju poslovnega razmerja. V primeru, da do sklenitve poslovnega razmerja ne bi prišlo Eko sklad, j.s., zbrane
podatke hrani 5 let. Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke posredoval prostovoljno;
−
da sem seznanjen, da moram ob predložitvi Vloge za odobritev kredita, banki podati informacije ter dokazila, ki jih potrebuje za
oceno moje kreditne sposobnosti in za odločitev, ali odobriti kredit, in da Eko sklad, j.s., ali banka lahko kadarkoli zahtevata
dodatne informacije in dodatna dokazila, ki jih potrebuje za navedeni namen. Vsako spremembo podatkov, ki bi nastala do
sklenitve kreditne pogodbe, bom Eko skladu, j.s., in banki sporočil nemudoma;
−
da sem seznanjen, da dokler Eko sklad, j.s. in banka ne odloči, ali sta pripravljena odobriti kredit, se šteje in velja, da kreditne
pogodbe nista pripravljena skleniti;
−
da sem seznanjen, da bosta Eko sklad, j.s. in banka za namen presoje moje kreditne sposobnosti in odločitve o odobritvi
kredita preverila moje osebne/finančne podatke tudi pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice) ter v
registru informacij o boniteti oz. zadolženosti fizičnih oseb (SISBON);
−
da z namenom zavarovanja kredita pri zavarovalnici dovoljujem banki opraviti poizvedbo pri zavarovalnici o prevzemu rizika v
zavarovanje;
−
da dovoljujem in pooblaščam banko, pristojno za sklepanje kreditne pogodbe, in Eko sklad, j.s., da moje osebne podatke iz
vloge za odobritev kredita, podatke o moji kreditni sposobnosti, podatke o kreditu ter druge podatke (npr. lastništvo
nepremičnine itd.), dogovorjene skladno z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene med banko in zavarovalnico, posredujeta
zavarovalnici zaradi pridobitve njenega soglasja za sprejem v zavarovanje in prijave kredita v zavarovanje, vse za namen
izvajanja zavarovanja.

Izjavljam, da:
za to naložbo ne bo zaprošeno za nepovratno finančno spodbudo Eko sklada, j.s.
za to naložbo je bila zaprošena / je bila odobrena / bo zaprošena nepovratna finančna spodbuda s strani Eko sklada j.s.
(prilagam kopijo akta o dodelitvi spodbude oziroma vloge za pridobitev spodbude). Odobrena nepovratna finančna spodbuda se
nakaže:
moj osebni račun (kredit se odobri največ v višini razlike med priznanimi stroški naložbe po predračunu in nepovratno finančno
spodbudo),
za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada (kredit se lahko odobri do celotnega zneska priznanih stroškov naložbe)

Podpis vlagatelja: _____________________________

Kraj in datum: _____________________________

Vlogo s prilogami oddajte osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
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*Politična izpostavljenost
Politično izpostavljena oseba (opredelitev 61. člen ZPPDFT-1) je vsaka fizična oseba (zakoniti zastopnik/pooblaščenec, dejanski
lastnik), ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi
družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi
sodelavci (vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne
odnose s politično izpostavljeno osebo, kot tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe).
Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
člani vodstvenih organov političnih strank;
člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih
primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki
častniki oboroženih sil;
člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi
namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Vprašalnik za politično izpostavljene osebe
Za lažjo opredelitev politične izpostavljene osebe si lahko pomagate z naslednjim vprašalnikom. V kolikor boste odgovorili vsaj na
eno vprašanje v točkah od 1 do 10 z »DA«, se boste opredelili za politično izpostavljeno osebo.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Ali v državi vašega stalnega bivanja, na ravni EU ali na mednarodni ravni, zasedate vidni javni
položaj (voditelj države, predsednik vlade, minister, njihov namestnik oziroma pomočnik?
Ste poslanec institucij na ravneh, navedenih v 1. točki vprašalnika?
Ste član vodstvenih organov političnih strank?
Ali ste član vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni,
zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih
sredstev?
Ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke?
Ste vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata ter predstavništev mednarodnih
organizacij,njihov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil?
Ste član upravnih ali nadzornih organov podjetij v večinski lasti države?
Ste predstojnik mednarodnih organizacij (npr. predsednik, generalni sekretar, sodnik, direktor),
njihov namestnik ali član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih
organizacijah?
Ali ste morda ožji družinski član oseb, opredeljenih v točkah od 1. do 8. in sicer:
1. zakonec
2. zunajzakonski partner
3. otrok ali otrokov zakonec oz. zunajzakonski partner
4. starš
Ali ste ožji sodelavec oseb, opredeljenih v točkah od 1. do 8. in sicer:
1. ali ste fizična oseba, za katero je znano, da ste skupaj dejanski lastniki ali da imate
kakršnekoli tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo
2. ali ste oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega
subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist
politično izpostavljene osebe, navedene v točkah od 1. do 8.
Ali je od prenehanja opravljanja nalog iz točk od 1. do 8. minilo več kakor 12 mesecev?
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SOGLASJE LASTNIKA/CE NEPREMIČNINE
v primeru, kadar vlagatelj ni lastnik objekta
Ime in priimek: ___________________________________________________________________________________________
Rojen/-a (datum in kraj): ____________________________________________________________________________________
Stalno bivališče (ulica in/ali kraj): ____________________________________________________________________________
Poštna št. in pošta: ________________________________________________________________________________________
Začasno bivališče (ulica in/ali kraj): ___________________________________________________________________________
Poštna št. in pošta: ________________________________________________________________________________________
Telefonska številka: _______________________________ Številka mobilnega telefona: ________________________________
Naslov elektronske pošte: __________________________________________________________________________________

Kot lastnik/ca nepremičnine na naslovu
________________________________________________________________________________________________________
Parcela št. _____________________ , katastrska občina (številka in ime): ___________________________________________,

soglašam, da

Ime in priimek: __________________________________________________________________________________________,
Rojen/-a (datum in kraj):
______________________________________________________________________________________________________
na zgoraj navedeni nepremičnini izvede naložbo, ki je predmet te vloge, skladno z veljavno zakonodajo in nameni iz
poziva Eko sklada, j.s..

Kraj in datum:
_____________________________________

Podpis lastnika/ce nepremičnine:
_____________________________________
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IZJAVA O LEGALNOSTI IN NAMEMBNOSTI STAVBE
65OB19
Ta stran je obvezna priloga obrazca Vloga, če ste v točki 7 obrazca Vloga označili, da boste legalnost in
namembnost stavbe izkazovali s podpisom te izjave!
Podpisani vlagatelj _________________________________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam:
- da je predmetna stavba, na kateri bo izvedena naložba, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, legalna in
zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov;
- da je namembnost stavbe, na kateri bo izvedena naložba, 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, enaka kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih
odločbah.

Izjavljam tudi, da (OBVEZNO označite ustrezne rubrike v primeru izvedbe ukrepa D):
je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske stavbe izdano pred 1. 7. 2010
je bilo gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti stavbe izdano pred 1. 7. 2010
je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma spremembo namembnosti stavbe izdano po 1. 7. 2010
je bila stavba zgrajena pred 1. 7. 2010 in da je bila naknadno pridobljena odločba o legalizaciji stavbe oziroma
odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja skladno s 118. členom GZ

Vlagatelj za verodostojnost podatkov podanih v tej izjavi kazensko in materialno odgovarja.
V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do kredita, oziroma v kolikor se
neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi kredita, lahko Eko sklad pravico do kredita odvzame, kršitve pa
naznani pristojnim organom (gradbeni inšpekciji).

_________________________________
Kraj

_________________________________
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, bo Eko sklad vlagatelja pozval na
predložitev upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija/uporaba predmetne stavbe.
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