NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGA

Javni poziv 29SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (ukrepi od A do H)
Ustrezno izpolnjen obrazec s podatki o naložbi in ustreznimi prilogami je pogoj za popolnost oddane vloge, kar vpliva
na vrstni red obravnave vloge za dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude in tudi kredita, če občan (v
nadaljevanju: upravičena oseba) sočasno kandidira za pridobitev nepovratne finančne spodbude in kredita Eko
sklada.
1. Osebni podatki
Navede se vse zahtevane podatke o upravičeni osebi (naslov, rojstni podatki, davčna številka, poštna številka in pošta,
telefon). Vpiše se naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, ki je hkrati kraj vročanja dokumentov (npr. poziv k
dopolnitvi vloge, odločba, sklep ,..). Če bo za nepovratno finančno spodbudo/in kredit kandidirala tudi soupravičena oseba,
mora prav tako izpolniti vse zahtevane podatke in navesti delež stroškov naložbe, ki ga bo financirala.
Če bo v vlogi naveden naslov e-pošte se šteje, da se upravičena oseba strinja, da ji Eko sklad, j.s. (v nadaljevanju: Eko sklad)
omogoči vpogled v stanje njene vloge na spletni strani www.ekosklad.si. Po predhodno opravljeni registraciji in prijavi na
spletni strani lahko upravičena oseba, katere elektronski naslov je naveden v vlogi, v rubriki »Moje vloge« vpogleda v stanje
njene vloge. V kolikor upravičena oseba ne navede elektronskega naslova, izjava iz 8. alineje 5. točke obrazca Vloga zanjo
ne velja.
2. Nakazilo nepovratne finančne spodbude
Upravičena/soupravičena oseba mora za nakazilo nepovratne finančne spodbude navesti svojo osebno številko bančnega
računa. Če je bil upravičeni/soupravičeni osebi kredit za naložbo predhodno odobren v celotnem znesku priznanih stroškov
naložbe po predračunu pred oddajo vloge za nepovratno finančno spodbudo, se nepovratna finančna spodbuda nakaže Banki
Koper kot delno poplačilo kredita.
3. Osnovni podatki o stavbi/stanovanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala
Vpiše se naslov, poštno številko in pošto, občino, v kateri se stavba nahaja, številko in ime katastrske občine (k.o.), parcelno
številko ter številko stavbe oziroma številko dela stavbe, če je stavba večstanovanjska.
4. Urepi
4.1 A Vgradnja solarnega ogrevalnega v stanovanjski stavbi
Navede se proizvajalca sprejemnikov sončne energije (SSE), oznako oziroma naziv SSE, število SSE, ki bodo vgrajeni.
Označi se vrsto SSE, način izvedbe ukrepa, lokacijo namestitve SSE, kaj bo sistem ogreval in ali je hranilnik že vgrajen
oziroma je predmet vloge.
4.2 B Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Navede se vrsto energenta, ki se je pretežno uporabljal za ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode in ga zamenjuje
lesna biomasa oziroma se označi, če bo nova kurilna naprava vgrajena poleg obstoječe oziroma bo vgrajena v novogradnjo
prvič. Navede se proizvajalca, model in nazivno toplotno moč kurilne naprave. Označi se vrsto kurilne naprave in navede
prostornino vodnega toplotnega zbiralnika, ki bo ali pa je že vgrajen.
4.3 C Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Navede se vrsto energenta, ki se je pretežno uporabljal za ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode in ga zamenjuje
ogrevanje s toplotno črpalko oziroma se označi, če bo toplotna črpalka vgrajena poleg obstoječe kurilne naprave oziroma bo
vgrajena v novogradnjo prvič. Navede se proizvajalca in model ter označi tip toplotne črpalke.
4.4 D Priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Navede se vrsto energenta, ki bo zagotavljal toploto za daljinsko ogrevanje in nazivno toplotno moč postaje za priklop na
daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije.
4.5 E Vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Navede se proizvajalca zunanjega stavbnega pohištva, tip, skupno površino in število oken, balkonskih vrat in fiksnih
zasteklitev, ki bodo vgrajena.
4.6 F Toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Navede se proizvajalca fasadnega sistema, popoln in pravilen naziv novega fasadnega sistema, vrsto, toplotno prevodnost
(λ), debelino in površino toplotne izolacije. Če bo vgrajenih več različnih izolacijskih materialov, je potrebno navesti
podatke za vse materiale. V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, je potrebno
navesti vrsto, debelino in površino toplotno izolacijskega materiala. Za uveljavljanje obstoječe toplotne izolacije je vlogi
potrebno predložiti fotografijo že vgrajene toplotne izolacije fasade, iz katere bo razvidna njena debelina, izmerjena z
merilnim trakom.
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4.7 G Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Označi se, kje bo toplotna izolacija vgrajena, in navede vrsto, toplotno prevodnost (λ), debelino, in površino toplotne
izolacije. Če bo vgrajenih več različnih izolacijskih materialov, je potrebno navesti podatke za vse materiale.
4.8 H Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Navede se proizvajalca in oznako oziroma naziv ter označi vrsto prezračevalne naprave z vračanjem toplote odpadnega
zraka.
5. Kredit Eko sklada
Upravičena oseba lahko v okviru te Vloge poleg nepovratne finančne spodbude zaprosi tudi za kredit Eko sklada, in sicer v
skladu z javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Če upravičena oseba označi, da poleg nepovratne
finančne spodbude hkrati zaproša tudi za kredit za posamezni ukrep/e, izpolni točke 5.1. do 5.5. Če upravičena oseba ne bo
zaprosila za kredit Eko sklada ali je za navedene ukrep/e že zaprosila za kredit Eko sklada oziroma je bila kreditna odločba
že izdana, točk 5.1 do 5.5 ne izpolni. Če upravičena oseba zaproša za kredit samo za ukrepe, ki niso vezani na javni poziv za
nepovratne finančne spodbude, točk 5.1 do 5.5 ne izpolni, temveč izpolni Vlogo za kreditiranje okoljskih naložb občanov, ki
je del razpisne dokumentacije za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Če bodo poleg upravičene osebe za kredit zaprosile
tudi druge osebe, morajo le-te izpolniti Vlogo za kreditiranje okoljskih naložb občanov, ki je del razpisne dokumentacije za
kreditiranje okoljskih naložb občanov.
5.1. Ukrep
Upravičena oseba označi, za katere ukrepe poleg nepovratne finančne spodbude sočasno zaproša tudi za kredit Eko sklada in
označi morebitne ostale v nadaljevanju navedene ukrepe, za katere lahko pridobi izključno kredit. Vlogi je v tem primeru
obvezno potrebno predložiti tudi priloge, zahtevane v skladu javnim pozivom in navodili za prijavo na javni poziv za
kreditiranje okoljskih naložb občanov.
5.2 Nakazilo sredstev kredita
Navede se osnovne podatke o izbranem izvajalcu/dobavitelju. Odobrena kreditna sredstva se vedno nakažejo na transakcijski
račun izbranega izvajalca/dobavitelja.
5.3. Skupaj zaprošen znesek
Navede se želeno vrednost kredita, ki ne sme presegati vrednosti priznanih stroškov naložbe, in lahko znaša največ 20.000,00
EUR oz. 40.000,00 EUR ter najmanj 1.500,00 EUR, kot navaja javni poziv za kreditiranje občanov.
5.4. Nakazilo nepovratne finančne spodbude
Označi se, ali bo nepovratna finančna spodbuda nakazana na osebni bančni račun upravičene osebe (kredit se odobri največ
do višine razlike med priznanimi stroški naložbe po predračunu in nepovratno finančno spodbudo) oziroma za delno
poplačilo kredita (kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe po predračunu). Če je bil kredit za ukrep/e že
predhodno odobren v celotnem znesku priznanih stroškov naložbe po predračunu, se nepovratna finančna spodbuda nakaže
izključno kot delno poplačilo kredita.
5.5. Podpis kreditne pogodbe
Upravičena oseba na seznamu izbere poslovalnico Banke Koper d.d., v kateri bo podpisala kreditno pogodbo. Upravičeni
osebi bo skupaj z odločbo o dodelitvi kredita s strani Eko sklada posredovana dokumentacija za preverjanje kreditne
sposobnosti, ki jo le-ta izpolnjeno posreduje banki.
6. Izjava
Upravičena oseba mora natančno preučiti navedeno. S podpisom Vloge potrjuje in sprejema Izjavo.
7. Priloge
Upravičena oseba vloži Vlogo na predpisanem obrazcu, vključno z obveznimi prilogami in obveznimi prilogami glede na
izbrani ukrep.
V primeru nepopolne ali nerazumljive vloge bo Eko sklad v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku in
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, upravičeno osebo pozval k odpravi
pomanjkljivosti. Če bo upravičena oseba oziroma njen zastopnik/predstavnik/pooblaščenec pomanjkljivosti odpravil/a v
roku, ki ga bo Eko sklad določil glede na okoliščine konkretnega primera, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so
pomanjkljivosti odpravljene. Če upravičena oseba oziroma njen zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec pomanjkljivosti v
navedenem roku ne bo odpravil/a, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.
8. Soglasje lastnika/solastnika nepremičnine
Podpisano soglasje lastnika/solastnika nepremičnine se izpolni in priloži Vlogi kot obvezna priloga, če upravičena oseba
(ožji družinski član lastnika oziroma najemnik) ni lastnica stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer
se bo/do ukrep/i izvajala ali v primeru če je več solastnikov, ki niso soupravičene osebe.
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9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
Upravičena oseba podpiše pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: pogodba) skladno z dokončno
odločbo (odločba postane dokončna z njeno vročitvijo upravičeni osebi), s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne
finančne spodbude, in predloži dokumentacijo o zaključku naložbe:
pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;
račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno
naložbo;
dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
fotografije o izvedeni naložbi;
dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
C vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, vodno dovoljenje Agencije
Republike Slovenije za okolje, če le-to ni bilo predloženo že kot obvezna priloga ob
predložitvi vloge.
D priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir
energije
podpisano pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
E

vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski
stavbi
fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo
tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže.

F

toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo
vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem
materialu).

G toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski
stavbi
fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo
vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem
materialu).
Ukrep/i, ki je/so predmet nepovratne finančne spodbude, mora/jo biti izveden/i v roku, ki je določen v javnem pozivu.
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe.
V primeru, da upravičena oseba ne predloži zaključne dokumentacije, katere del je tudi podpisana pogodba v
predpisanem/morebiti podaljšanem roku oziroma kljub pozivu na dopolnitev pomankljive zaključne dokumentacije le-te ne
dopolni, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o
zaključku naložbe na osebni bančni račun upravičene osebe, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda
izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
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