VLOGA ZERO500
2. 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!
Vlagatelj/vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki je (so)lastnik stavbe in na tem naslovu dejansko živi ter bo na tem naslovu izvedla projekt, je
zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo ter na dan vložitve vloge upravičena do denarne socialne pomoči
in/ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere in izpolnjuje druge v
javnem pozivu določene pogoje.

1

OSEBNI PODATKI VLAGATELJA

Ime in priimek:

spol

Datum rojstva:

Ž

M

Davčna številka:

Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Telefonska številka:

2

Elektronska pošta:

PODATKI POOBLAŠČENCA
pooblaščenec*)

VLAGATELJA

Ime in
priimek/naziv:

(izpolnite

le

v

primeru,
spol

Davčna/matična
številka:

Datum rojstva:

če

vas

Ž

M

zastopa

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna št. in pošta:
Telefonska številka:

Elektronska pošta:

* V primeru, če vas zastopa pooblaščenec, je Vlogi ZERO500 potrebno priložiti pooblastilo.

3

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:

Številka stavbe:

Številka dela stavbe*:

* izpolniti v primeru, da se bo projekt izvedel v stanovanju v dvostanovanjski stavbi, ki ima vzpostavljeno etažno lastnino.

Tip stavbe:

enostanovanjska stavba

Letnica izgradnje stavbe:
Zahtevane podatke o stanovanjski stavbi
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.
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dvostanovanjska stavba
Prizidava/nadzidava stavbe po 1. 1. 2003:
lahko

preverite

tudi

na

portalu

Prostor

DA
Geodetske

NE
uprave

RS:
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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 7. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št.
158/20) bodo ime, priimek ter naslov prejemnika finančne spodbude po tem javnem pozivu ter vrsta in velikost
financiranega projekta objavljeni na Spletni strani Eko sklada, j.s.
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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6

OBVEZNE PRILOGE

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

izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga ZERO500, podpisano pod kazensko in materialno
odgovornostjo vlagatelja,

−

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 zadnjih zaporednih 12 mesecev prejemanja
denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, je potrebo predložiti več Odločb CSD, na podlagi katerih je
možno preveriti izpolnjevanje pogoja);

−

v celoti izpolnjen obrazec Soglasje solastnika stavbe (v primeru, da je vlagatelj solastnik predmetne
nepremičnine, iz katerega je razvidno podano soglasje solastnika/solastnikov predmetne nepremičnine k izvedbi
projekta);

−

kopijo pooblastila (v primeru, da vlagatelja zastopa pooblaščenec).
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IZJAVA VLAGATELJA

Ta stran je obvezna priloga obrazca Vloga ZERO500!
1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

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

so vsi v Vlogi ZERO500 navedeni podatki resnični ter da bom v nadaljevanju postopka pridobivanja nepovratne
finančne spodbude po tem javnem pozivu navajal le resnične in pravilne podatke;

−

imam prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kjer dejansko živim in bom na tem naslovu izvedel projekt;

−

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

2

IZJAVA O LEGALNOSTI IN NAMEMBNOSTI STAVBE/STANOVANJA

Spodaj podpisani vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da sem imetnik upravne odločbe,
iz katere izhaja, da je stavba ali del stavbe, kjer se bo izvedel projekt, legalna in da je njena namembnost*
stanovanjska, in sicer:
a) gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti predmetne nepremičnine, ki je bilo izdano pred 1. 1.
2003 ali
b) (v primeru, če je bila stavba zgrajena pred 1. 1. 2003) odločbe o legalizaciji predmetne nepremičnine, ki je bila izdana
pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
c) dovoljenja za objekte daljšega obstoja po 117. členu GZ, ki je bilo izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv) ali
d) (v primeru, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967) odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja po 118. členu GZ, ki je bila izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
e) uporabnega dovoljenja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz točke a do d zgoraj in je bilo izdano pred
vložitvijo vloge na ta javni poziv;
ter (v primeru, če ima predmetna nepremičnina izvedene prizidave oziroma nadzidave, zgrajene po 1. 1. 2003 oz. za katere
je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003) upravne odločbe, ki izkazuje legalnost prizidav ali nadzidav.
Spodaj podpisani vlagatelj 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;

−

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.

*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 ustreznih dokumentov (npr. upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija/uporaba
predmetne stavbe).

Kraj in datum:

Vloga ZERO500 2. javni poziv ZERO500

Podpis vlagatelja:
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SOGLASJE SOLASTNIKA STANOVANJSKE STAVBE
za izvedbo projekta v okviru 2. Javnega poziva ZERO500
Ta obrazec izpolnite in pošljite Eko skladu, j.s., če vlagatelj vloge na 2. Javnem pozivu ZERO500 ni
izključni lastnik stavbe.
1

PODATKI SOGLASODAJALCA (SOLASTNIKA STAVBE)

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:

2

PODATKI VLAGATELJA

Ime in priimek:
Datum rojstva:

3

STANOVANJSKA STAVBA/STANOVANJE, KJER SE BO PROJEKT IZVAJAL

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Številka parcele:
Številka stavbe:
Številka dela stavbe*:
*Izpolniti v primeru, da se bo projekt izvedel v stanovanju v dvostanovanjski stavbi, ki ima vzpostavljeno etažno lastnino.

4

IZJAVA – SOGLASJE

Spodaj podpisani soglasodajalec soglašam, da bo vlagatelj vloge za nepovratno finančno spodbudo, ki je naveden v točki
2, na stanovanjski stavbi, ki je navedena v točki 3, izvedel naslednje ukrepe:
-

A toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru

-

B toplotna izolacija zunanjih sten

-

C vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat

-

D zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne
energije

-

E zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko

-

F vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka

Kraj

Vloga ZERO500 2. javni poziv ZERO500

Datum

Podpis soglasodajalca
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