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 VLOGA 

 
 

VLOGA 
104SUB-SO22 

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za 
naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije  

 
IZPOLNITE SAMO V PRIMERU SKUPNOSTNE SAMOOSKRBE  

(več odjemalcev oz. upravičenih oseb večstanovanjske stavbe z dvema ali več merilnimi mesti 
ali skupnosti OVE) 

 
SKUPNOSTNA SAMOOSKRBA 

 
 

Vrsta skupnostne samooskrbe (označite):  večstanovanjska stavba      skupnost OVE 
 
 

1 PODATKI POOBLAŠČENCA/PREDSTAVNIKA UPRAVIČENIH OSEB 

Ime in priimek/naziv pooblaščenca/predstavnika upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec): 

 

Datum rojstva/matična številka:  Davčna številka:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Kontaktna oseba za vlogo:  

 
Telefonska številka:  Elektronska pošta:  

 
KMG-MID (številka kmetijskega gospodarstva)*: _________________________________________________________ 
 
*izpolniti samo v primeru, če pooblaščenec/predstavnik upravičenih oseb nastopa kot kmet davčni zavezanec ali kot nosilec registrirane 
(dopolnilne) dejavnosti na kmetiji 

 

2 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

Številka bančnega računa pooblaščenca: 

SI56   

Podatki o bančnem računu pooblaščenca, v primeru nakazila na bančni račun odprt v tujini: 

Številka računa:  SWIFT ali BIC koda banke:  

 

3 PODATKI O STAVBI, KI JE SAMOOSKRBOVANA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

 
Številka skupnega merilnega mesta skupnostne samoooskrbe: _________________________  
 
Izpolnite obrazec »Seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma naprave za 
samooskrbo z baterijskim hranilnikom«. Na navedenem obrazcu navedite tudi lokacijo namestitve naprave za samooskrbo 
in baterijskega hranilnika. 
 
Stavba, ki je samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka 
(območje, določeno z 9. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.)), kar se izkaže z 

ustreznim dokumentom:    DA          NE   
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4 
PODATKI O NAPRAVI ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO in PODATKI O 
BATERIJSKEM HRANILNIKU ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Nazivna električna moč naprave za samooskrbo z električno energijo:  kW 

Kapaciteta baterijskega hranilnika električne energije:  kWh 

 

5 KREDIT EKO SKLADA, j.s. 

Izpolnite le v primeru, če ste za naložbo, ki je predmet te vloge, z ločeno vlogo zaprosili tudi za kredit Eko sklada, 
j.s.. 

Če je bila za to naložbo oddana tudi vloga za pridobitev kredita Eko sklada, j.s., izjavljam da: 

 

se nepovratno finančno spodbudo izplača na bančni račun pooblaščenca, saj vsota odobrenega kredita in 

nepovratne finančne spodbude ne presega priznanih stroškov kreditirane naložbe (kredit se odobri največ v višini 

razlike med priznanimi stroški kreditirane naložbe in nepovratno finančno spodbudo); 

 

 

se nepovratno finančno spodbudo skladno z javnim pozivom izplača izključno banki kot delno poplačilo kredita, 

saj vsota kredita in nepovratne finančne spodbude presega priznane stroške kreditirane naložbe oz. se kredit 

odobri v celotnem znesku priznanih stroškov kreditirane naložbe; 

 

 

kljub temu, da vsota kredita in nepovratne finančne spodbude ne presega priznanih stroškov kreditirane naložbe, 

izrecno želim, da se nepovratno finančno spodbudo izplača banki kot delno poplačilo kredita. 

 

  

6 DOSTOP DO PODATKOV IZ EVIDENC 
 

    Prepovedujem, da Eko sklad za namen odločanja o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ali izplačila 

nepovratne finančne spodbude ali v postopku spremljanja in nadzora dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud 

dostopa do podatkov iz evidenc iz 221. člena ZVO-2. V tem primeru se zavedam, da moram vse potrebne podatke 

priskrbeti sam in da skladno z določbo 223. člena ZVO-2 sam nosim dokazno breme, da sem upravičen do 

nepovratnih finančnih spodbud. 

 
 

7 OBVEZNE PRILOGE 
 

 - račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije 
ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne 
energije), ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo in 
podatke o baterijskem hranilniku, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, 
nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani 
ločeno v specifikaciji; 

- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe 
o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega 
kreditiranja naložbe ipd.; 

- izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;  

- izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani samostojnih podjetnikov posameznikov, fizičnih oseb, ki 
samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z 
določbami posebnih predpisov, ki nastopajo kot upravičene osebe (npr. kmetje davčni zavezanci, nosilci dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji ipd.), na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; 

- fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo, na kateri bodo (po številu) razvidni vsi nameščeni 
moduli; 

- fotografijo vgrajenega baterijskega hranilnika, če je predmet vloge naprava za samooskrbo z električno energijo z 
baterijskim hranilnikom električne energije; 

- kopijo Soglasja za priključitev (izdanega na podlagi prvega odstavka 139. člena ZOEE); 

- kopije Pogodb o uporabi sistema vseh končnih odjemalcev in kopijo skupne Pogodbe o uporabi sistema skupnostne 
samooskrbe; 

- soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo 
na bančni račun pooblaščenca, pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega 
javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec, ter izjavo o 
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izpolnjevanju pogojev na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; 

- seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma naprave za samooskrbo z 
baterijskim hranilnikom na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. 

 

* V kolikor upravičena oseba kandidira kot kmet-davčni zavezanec ali kot nosilec registrirane (dopolnilne) dejavnosti na kmetiji, 

za potrebe preverjanja »de minimis« pomoči vlogi priložite še: 
 

- uradni dokument, iz katerega je razvidna njena KMG-MID številka (npr. odločba o statusu kmeta, zbirna vloga, izpis iz RKG). 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

     

Kraj  Datum  Podpis pooblaščenca 

 
 
 
 
 

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali 

na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si 
 
 

Prosimo vas, da Eko skladu sporočite vsako spremembo osebnih podatkov, podatkov o bančnem 
računu in drugih podatkov o naložbi, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi spodbude. 
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