VLOGA
67SUB-OBPO19
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti
starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
1

PODATKI POOBLAŠČENCA OZIROMA UPRAVIČENE OSEBE

Pooblaščenec oziroma upravičena oseba:

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

2

Elektronska pošta:

PODATKI O STAVBI, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA

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

3

ID številka stavbe:

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:
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4

UKREPI

A

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE, ZUNANJEGA ZIDU/TAL ALI ZIDU PROTI TERENU

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena na novo:
Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):
Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

Podatki o toplotni izolaciji, ki je že vgrajena (v primeru uveljavljanja debeline obstoječe toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena):
Vrsta izolacije:
Debelina:

cm

Površina:

m2

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Izvajalec/pooblaščenec/upravičena oseba:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:

B

SI56

TOPLOTNA IZOLACIJA RAVNE STREHE, POŠEVNE STREHE ALI STROPA PROTI
NEOGREVANEMU PROSTORU/PODSTREŠJU

Toplotna izolacija bo vgrajena na:

ravni strehi

poševni strehi

stropu proti neogrevanemu prostoru/podstrešju

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena:
Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):
Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Izvajalec/pooblaščenec/upravičena oseba:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:
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C

TOPLOTNA IZOLACIJA TAL NA TERENU ALI TAL NAD NEOGREVANIM PROSTOROM/
KLETJO

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena:
Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

W/mK

Debelina:

cm

Površina:

m2

Vrsta izolacije:
Toplotna prevodnost (λ):

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Izvajalec/pooblaščenec/upravičena oseba:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:

D

SI56

OPTIMIZACIJA SISTEMA OGREVANJA

Ogrevana površina stavbe:

m2

Število vseh grelnih teles v ogrevalnem sistemu stavbe:
PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Izvajalec/pooblaščenec/upravičena oseba:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:

E

SI56

VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA

Proizvajalec prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote:
Oznaka (naziv) prezračevalne enote:
Vrsta prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote:
prezračevalna enota s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjena centralnemu prezračevanju
prezračevalna enota s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjena lokalnemu prezračevanju in število enot:
PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Izvajalec/pooblaščenec/upravičena oseba:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Transakcijski/osebni bančni račun:
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5

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!)

Spodaj podpisani pooblaščenec/upravičena oseba izjavljam:
− pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih
lastnikov/solastnikov v stavbi, ki so v lasti fizičnih in/ali pravnih oseb ali s.p., oziroma ostalih posameznih delov
stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži, verodostojen in izkazuje dejansko stanje v zemljiški knjigi v času oddaje
vloge ter da je soglasje/pooblastilo lastnikov/solastnikov stavbe ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe za izvedbo
posameznega ukrepa, za nakazilo sredstev na bančni račun pooblaščenca/upravičene osebe, 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 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, opreme oziroma gradbenih proizvodov, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odtujil
oziroma odstranil najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
− da se strinjam, da bo naslov stavbe, kjer se bo naložba izvedla, objavljen 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/upravičene osebe

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

OBVEZNE PRILOGE
−

seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov stavbe, ki so
v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

−

soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe 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 posameznega ukrepa; soglasje, da se
sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca/upravičene osebe, 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;

−

kopija odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma
odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki ga morajo predložiti le tisti upravičenci, ki uveljavljajo ustrezno višjo
spodbudo kot socialno šibki občani;

−

izjavo o prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravne osebe, ki nastopa kot upravičena oseba, z navedbo pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč; izjavo o
drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja
ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, in sicer na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

−

PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);

−

predračun za pripravo PZI in opravljanje nadzora oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za pripravo PZI (razen
pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju), če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge
na javni poziv.

DODATNE PRILOGE GLEDE NA IZBRANI UKREP
A
−

−

−

−
−

B
−
−
−

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE, ZUNANJEGA ZIDU/TAL ALI ZIDU PROTI TERENU
predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost
(λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora predračun vsebovati tudi tip
fasadnega sistema;
izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta
89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje
gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu:
ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
izjavo o lastnostih 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 toplotnoizolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala; v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade morajo biti fasade
vidne v celoti;
fotografijo vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, izmerjena
z merilnim trakom ob toplotni izolaciji; fotografijo je potrebno predložiti v primeru, če se vgradi dodatna toplotna
izolacija na obstoječo.
TOPLOTNA IZOLACIJA RAVNE STREHE, POŠEVNE STREHE ALI STROPA PROTI NEOGREVANEMU
PROSTORU/PODSTREŠJU
predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost
(λ) in površino toplotne izolacije;
izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po
ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
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C
−
−
−

D
−

−

−

E
−
−

−

TOPLOTNA IZOLACIJA TAL NA TERENU ALI TAL NAD NEOGREVANIM PROSTOROM/KLETJO
predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost
(λ) in površino toplotne izolacije;
izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po
ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
OPTIMIZACIJA SISTEMA OGREVANJA
predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev
radiatorskih termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja,
nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja
stavbe, skladno s PZI;
seznam lastnikov vseh delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov
stavbe, ki naj vključuje število vseh grelnih teles, število grelnih teles z že vgrajenimi termostatskimi ventili in število
grelnih teles, kjer termostatski ventili še niso vgrajeni, in sicer za vse posamezne dele stavbe v lasti fizičnih in
pravnih oseb ali s.p.;
fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi
radiatorski ventili).
VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA
predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter
proizvajalca prezračevalne naprave;
izjavo o skladnosti in v primeru stanovanjske prezračevalne naprave podatkovni list izdelka skladen z Delegirano
uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014, če izbrana stanovanjska prezračevalna naprava še ni navedena na
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; oziroma v primeru nestanovanjske
prezračevalne naprave ustrezna dokumentacija, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št.
1253/2014 ali druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.
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SOGLASJE IN POOBLASTILO LASTNIKOV/SOLASTNIKOV
OZIROMA ETAŽNIH LASTNIKOV/SOLASTNIKOV STAVBE
67SUB-OBPO19
Spodaj podpisani lastniki/solastniki oziroma etažni lastniki/solastniki stavbe na naslovu:

podajamo soglasje:
− za izvedbo ukrepa:

A toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
B toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru/podstrešju
C toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
D optimizacija sistema ogrevanja
E vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka

− da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca/upravičene osebe, 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.
Podatki etažnega lastnika/solastnika
Ime in priimek

podpis

Podatki etažnega lastnika/solastnika
Ime in priimek

podpis

Skupni
solastniški
delež (%)

Datum
podpisa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Podatki etažnega lastnika/solastnika
Ime in priimek

podpis

Podatki etažnega lastnika/solastnika
Ime in priimek

podpis

Skupni
solastniški
delež (%)

Datum
podpisa

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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IZJAVA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH »DE MINIMIS«
IN DRUGIH ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH
ZA ISTE UPRAVIČENE STROŠKE
67SUB-OBPO19
1

PODATKI PRAVNE OSEBE

Firma:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Matična številka:
Pravna oseba:

zasebnega prava

javnega prava

Pravna oseba javnega prava opravlja tudi tržno dejavnost:
Vrsta:

DA

NE

neodvisno podjetje

partnersko podjetje

povezano podjetje

novoustanovljeno podjetje

državna inštitucija

občinska inštitucija

javni zavod

drugo

Velikost:

mikro podjetje

majhno podjetje

srednje podjetje

veliko podjetje

Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto:
število zaposlenih: _______, letni promet: _____________________ EUR, bilančna vsota: __________________ EUR.
Kontaktna oseba:
Ime in priimek:
Telefonska številka:

2

Elektronska pošta:

IZJAVA (Preučite in podpišite!)

Spodaj podpisani pooblaščenec/zakoniti zastopnik

(ime in priimek) upravičene osebe
(naziv podjetja) izjavljam 1:

1. da je/ ni (izberite) bila upravičeni osebi v zadnjem triletnem obdobju dodeljena pomoč »de minimis« (vključite tudi že
odobrene, a še ne izplačane pomoči), in sicer pri sledečih dajalcih pomoči:
dajalec pomoči

v znesku

EUR

dajalec pomoči

v znesku

EUR

dajalec pomoči

v znesku

EUR;

2. da/ da ne (izberite) kandidira upravičena oseba pri drugih dajalcih pomoči za »de minimis« pomoč v višini
EUR;

1 V kolikor podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ni prejelo državnih pomoči pod točko 1., 2. in (ali) 3., je potrebno vpisati znesek
0,00 EUR. Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste
upravičene stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance.
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3. da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, kot jih prijavlja upravičena oseba v
tem javnem pozivu, znaša skupaj _________________ EUR, ter da dodeljena sredstva po tem javnem pozivu ne
bodo presegla zgornje meje »de minimis« pomoči in stopnje sofinanciranja po predpisih drugih že prejetih (ali
zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške;
4. da gre v primeru upravičene osebe za primer (obvezno označite):
- pripojenega podjetja
- delitve podjetja

DA

DA

NE
NE

5. da je upravičena oseba povezana z naslednjimi podjetji v enotno podjetje:
Naziv podjetja

Matična številka podjetja

6. da je upravičena oseba seznanjena, da finančna spodbuda po tem razpisu pomeni obliko državne pomoči;
7. da bo upravičena oseba Eko sklad, j.s. sprotno obveščala o morebitnih dodeljenih sredstvih iz naslova državne
pomoči.

Kraj in datum
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