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VLOGA 
103SUB-SOG22 

 
Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja  

starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli 
 
 

1 PODATKI POOBLAŠČENCA 

Pooblaščenec:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Davčna številka:  

Kontaktna oseba za vlogo:  

Telefonska številka:  Elektronska pošta:  
 
 
 

2 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:  ID številka stavbe:  

 Stavba, kjer se bo izvedla naložba, se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (območje, določeno z 9. 
členom ZTNP-1). 

 
 
 

3 PODATKI O PREJEMNIKIH SOCIALNIH POMOČI 

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: SI56  
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4 UKREPI 

 
A SOLARNI OGREVALNI SISTEM 

Proizvajalec sprejemnika sončne energije (SSE):  

oziroma fotonapetostnega modula (FM):  

Oznaka (naziv) SSE oziroma FM:  Število:  kos 

Vrsta:  ploščati SSE  vakuumski SSE  toplozračni SSE  FM 

Površina SSE:  m2 Nazivna električna moč enega FM:  W (VA) 

 

B KOTEL NA LESNO BIOMASO ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Proizvajalec kotla:  

Model kotla:  Nazivna toplotna moč:  kW 

Vrsta kotla na lesno biomaso: 

 kotel na pelete 

 kotel na polena 

 kotel na sekance 

 kotel s kombinirano kurjavo 

Podatki o hranilniku: 

 hranilnik je vgrajen hkrati z vgradnjo kotla. Volumen hranilnika je _______________ litrov. 

 hranilnik je obstoječ (ni bil vgrajen v okviru te naložbe). Volumen obstoječega hranilnika je _______________ litrov. 

 

C TOPLOTNA ČRPALKA ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Proizvajalec toplotne črpalke:  

Model toplotne črpalke:  Nazivna toplotna moč:  kW 

Vrsta toplotne črpalke: 

 električna   plinska   sorpcijska   hibridna  

Tip toplotne črpalke: 

 zrak/voda 

 slanica (kot npr. zemlja)/voda 

 voda/voda 

 

D TOPLOTNA POSTAJA ZA PRIKLOP NA SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA STAVBE 

 zamenjava toplotne postaje  novi priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja 

Nazivna toplotna moč nove toplotne postaje:   kW 

Ogrevana površina stavbe ali dela stavbe, ki se oskrbuje iz toplotne postaje:  m2 
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5 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

Izvajalec/pooblaščenec:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Davčna številka:  

Transakcijski račun: SI56 

 

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 DOKAZOVANJE LEGALNOSTI STAVBE 

Legalnost, na kateri bo izvedena naložba, dokazujem (ustrezno označite): 
 

 

    
s kopijo gradbenega/uporabnega dovoljenja za gradnjo oziroma s kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma 
odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja ter Izjavo o skladnosti priloženega upravnega 
dovoljenja z nepremičnino, ki je predmet naložbe, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da se 
priloženi dokument nanaša na predmetno stavbo* 

 

 z Izjavo o legalnosti, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo** 

*Ne pozabite priložiti kopije upravne odločbe za stavbo in izpolnjene Izjave o skladnosti priloženega upravnega dovoljenja z nepremičnino, 
ki je predmet naložbe. 
**Ne pozabite priložiti izpolnjene Izjave o legalnosti in namembnosti stavbe. 
 

 
 
 
 

     

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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8 PRILOGE 
 

OBVEZNE PRILOGE  

 kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na 
kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega 
in uporabnega dovoljenja. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in 
današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije, je vlogi 
potrebno priložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na 
gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem ali izpolnjeno in podpisano Izjavo o legalnosti in 
namembnosti, s katero pooblaščenec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je predmetna 
nepremičnina ali stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, 

 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, 

 v primeru, da za posamezne upravičence, ki so prejemniki socialne pomoči, uveljavlja višjo spodbudo, kopijo odločbe 
Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici 
do varstvenega dodatka, če so jim jo upravičenci na njihov poziv predložili, v primeru, da upravičenci do višje 
spodbude take odločbe pooblaščencu niso izročili, dokazilo o pozivu upravičencu, naj odločbo Eko skladu izroči sam, 

 soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe 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, 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, 
 izjavo o prejetih »de minimis« pomočeh s strani gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih 

podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije. 
 

 
DODATNE PRILOGE GLEDE NA IZBRANI UKREP 
 

A SOLARNI OGREVALNI SISTEM 

 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi moduli, ki 
mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so 
predmet naložbe,  

 podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, oziroma podatki proizvajalca o 
fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna 
oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v 
specifikaciji naprave, 

 fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli (npr. fotografija 
strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije. 

 

B KOTEL NA LESNO BIOMASO ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo novega kotla na lesno biomaso, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, 
vrsto in točno oznako kotla ter popis del, ki so predmet naložbe,  

 za novi kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189, če 
ta ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma za kotle večje moči 
od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/1189, priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla,  

 fotografijo prostora, kamor bo vgrajen kotel, ter fotografijo prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik, z označeno 
lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika,  

 fotografijo vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere 
bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.). 
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C TOPLOTNA ČRPALKA ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove ogrevalne toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, 
vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe, 

 podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 813/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, oziroma drugo ustrezno dokazilo, če 
nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, 
oziroma za toplotne črpalke izven področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 priloge, ki izkazujejo 
ustreznost ogrevalne toplotne črpalke,  

 fotografijo prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni 
črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne 
črpalke). 

 

D TOPLOTNA POSTAJA ZA PRIKLOP NA SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA STAVBE 

 predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,  
 fotografijo prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje, z označeno lokacijo 

namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo 
nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve toplotne postaje. 
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SOGLASJE IN POOBLASTILO LASTNIKOV/SOLASTNIKOV  
OZIROMA ETAŽNIH LASTNIKOV/SOLASTNIKOV STAVBE 

IN  
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 
103SUB-SOG22 

 
 

Spodaj podpisani lastniki/solastniki oziroma etažni lastniki/solastniki stavbe na naslovu:  

 

podajamo soglasje: 
 

 za izvedbo ukrepa:  
 

  A solarni ogrevalni sistem 
 

  B kotel na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
 

  C toplotna črpalka za centralno ogrevanje stavbe 
 

  D toplotna postaja za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe 
 

 da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v 
celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude, 

in pooblaščamo:  

 za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva ter za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude. 

 
S podpisom Soglasja in pooblastila etažnih lastnikov posamezni etažni lastnik pod materialno in kazensko 
odgovornostjo izjavljam tudi, da: 
 

 sem seznanjen in sprejemam pogoje javnega poziva; 

 so vsi v vlogi navedeni podatki in priložene listine resnični, točni in popolni ter da so vlogi priloženi dokumenti 
verodostojni, za kar prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost, ter Eko skladu, j.s. dovoljujem, da vse v 
vlogi navedene podatke preveri pri upravljavcih zbirk teh podatkov in bom vse spremembe podatkov pisno sporočil 
Eko skladu, j.s. v 8-ih dneh od nastanka teh sprememb; 

 se strinjam, da bodo nazivi upravičenih oseb ter vrsta, višina in velikost financiranega projekta objavljeni 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 in nasl.) in v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o 
učinkoviti rabi energije (Uradni list RS št. 158/2020 in nasl.); 

 sem seznanjen, da Eko sklad, j.s. kot upravljavec osebnih podatkov, le-te obdeluje z namenom odločanja o dodelitvi 
pravice do spodbude, dodelitve spodbude, izvajanja pogodbe o izplačilu spodbude ter nadzora nad izvajanjem 
pogodbe. Seznanjen sem s pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ki se 
nanašajo name v skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Če osebni podatki niso pridobljeni 
ali se jih prepove obdelovati, pogodbe ni mogoče skleniti ali nadaljevati pravnega razmerja med vlagateljem in Eko 
skladom, j.s. 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. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in pravicah posameznika v zvezi z 
obdelavo njegovih osebnih podatkov se nahaja na spletni strani: 
https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-varstvu-osebnih-podatkov. Če vlagatelj meni, da so mu 
kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; 

 izpolnjujemo vse pogoje določene v drugem odstavku 3. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-
inpravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja), zlasti imamo poravnane davčne in druge obveznosti do Republike 
Slovenije, imamo poravnane obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov, nismo v postopku zaradi 
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insolventnosti, nimamo blokiranega transakcijskega računa, nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 
pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom EU, nismo podjetje v težavah, v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje  gospodarskih 
družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.) in nimamo zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, 
j.s. in izpolnjujemo druge pogodbene zaveze po pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.j v primeru, da imamo sklenjene 
pogodbe; 

 bom na zahtevo Eko sklada, j.s. predložil ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnje alineje; 

 izrecno dovoljujem Eko skladu, j.s. oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled v dokumentacijo o poslovanju in ga 
pooblaščam, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, zavarovalnicah in 
drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujem posredovanje zahtevanih podatkov;  

 bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi; 

 za naložbo, za katero kandidiramo, ni bila prejeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.); 

 se strinjam, da ima Eko sklad, j.s. pravico, da v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude do 4 (štirih) let po izplačilu nepovratnih sredstev, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način 
preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, 
odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve 
oziroma odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, 
neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov bomo kot prejemniki spodbude Eko skladu vrnili prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev; 

 sem seznanjen, da v primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov v obdobju 1 (enega) leta od 
dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga upravičenim osebam zavrnjena oziroma je ugasnila pravica do nepovratne 
finančne spodbude oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, 
upravičene osebe ne morejo sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad, j.s.; 

 razumem, da Eko sklad za namen odločanja o dodelitvi pravice do spodbude ali izplačila spodbude ali v postopku 
spremljanja in nadzora dodeljenih spodbud brezplačno pridobiva in med seboj povezuje podatke na podlagi 221. člena 
ZVO-2. 

S podpisom te izjave izjavljam, da me je skupni pooblaščenec pred vložitvijo vloge seznanil, da imam v primeru, 
da izpolnjujemo pogoje za prejemnike socialnih pomoči, kot jih določa ta javni poziv, možnost pridobiti nepovratno 
spodbudo za izvajanje kateregakoli ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva, v obsegu 100% upravičenih 
stroškov naložbe, ter da moram za uveljavljanje te pravice skupnemu pooblaščencu priložiti odločbo pristojnega 
centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbo o 
pravici do varstvenega dodatka, ki se nanaša na obdobje vložitve vloge.  

Če navedene odločbe skupnemu pooblaščencu ne bom predložil, jo moram po vložitvi vloge sam posredovati Eko 
skladu, sicer do višje spodbude ne bom upravičen. 

 
 

Podatki lastnika/solastnika oziroma  
etažnega lastnika/solastnika 

Skupni 
solastniški 
delež (%) 

Datum 
podpisa 

Ime in priimek podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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Podatki lastnika/solastnika oziroma  

etažnega lastnika/solastnika 
Skupni 

solastniški 
delež (%) 

Datum 
podpisa 

Ime in priimek podpis 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
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Podatki lastnika/solastnika oziroma  

etažnega lastnika/solastnika 
Skupni 

solastniški 
delež (%) 

Datum 
podpisa 

Ime in priimek podpis 

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     
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IZJAVA O LEGALNOSTI STAVBE 
 

103SUB-SOG22 
 

Ta stran je obvezna priloga obrazca Vloga, če ste v točki 7 obrazca Vloga označili,  
da boste legalnost stavbe izkazovali s podpisom te izjave! 

 
 
 

Podpisani pooblaščenec  pod materialno in kazensko odgovornostjo 

izjavljam, da je predmetna stavba, na kateri bo izvedena naložba, ki je predmet vloge za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude, legalna in zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov. 

Izjavljam tudi, da: 

 je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo stavbe izdano pred 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. 

 
 
 
Pooblaščenec za verodostojnost podatkov, podanih v tej izjavi, kazensko in materialno odgovarja.  
V primeru ugotovljene neskladnosti upravičene osebe niso upravičene do dodelitve pravice do nepovratne finančne 
spodbude oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, 
vendar pred izplačilom, pravica do nepovratne finančne spodbude ugasne oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po 
izdaji odločbe in po izplačilu, Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani 
pristojnim organom (gradbeni inšpekciji). 

 
 
V primeru razhajanj med podatki, navedenimi na tej izjavi in podatki uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad 
pooblaščenca pozval na predložitev upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija/uporaba predmetne stavbe. 
 
 
  

   

Kraj in datum   Ime in priimek 
(pooblaščenec) 

 
 
 
 

        (žig) Podpis 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PRILOŽENEGA UPRAVNEGA DOVOLJENJA  
Z NEPREMIČNINO, KI JE PREDMET NALOŽBE 

 
103SUB-SOG22 

 
Ta izjava je obvezna, kadar pooblaščenec legalnost stavbe, na/v kateri bo izvedena naložba, dokazuje s kopijo 

gradbenega/uporabnega dovoljenja za gradnjo oziroma s kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi 
izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja!  

 
 
 

Podpisani pooblaščenec  pod materialno in kazensko odgovornostjo 
 
izjavljam, da se priložena kopija upravnega dovoljenja, s katero dokazujem legalnost stavbe, na/v kateri bo izvedena 
naložba, nanaša na stavbo, ki je predmet naložbe. 

 
Pooblaščenec za verodostojnost podatkov podanih v tej izjavi kazensko in materialno odgovarja.  
V primeru ugotovljene neskladnosti upravičene osebe niso upravičene do dodelitve pravice do nepovratne finančne 
spodbude oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, 
vendar pred izplačilom, pravica do nepovratne finančne spodbude ugasne oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi 
po izdaji odločbe in po izplačilu, Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani 
pristojnim organom (gradbeni inšpekciji). 
 
 
 
 
 

   

Kraj in datum   Ime in priimek 
(pooblaščenec) 

 
 
 
 

        (žig) Podpis 
 
                                                                                                                    
 
 
 
V primeru razhajanj med podatki, navedenimi na tej izjavi in podatki uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad 
pooblaščenca pozval na predložitev upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija/uporaba predmetne stavbe.  
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IZJAVA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH)  POMOČEH »DE MINIMIS« 

IN DRUGIH ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH 
ZA ISTE UPRAVIČENE STROŠKE 

 
103SUB-SOG22 

 
Izpolni le lastnik/solastnik ali etažni lastnik/solastnik, ki opravlja pridobitno (tržno) dejavnost na trgu in je upravičen do pomoči 
»de minimis«. V primeru solastništva izjavo izpolni vsak izmed etažnih solastnikov, ki opravlja pridobitno dejavnost na trgu.  

 

1 PODATKI PODJETJA 

Firma / ime in priimek:  

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:   DA      NE 
 

Vrsta: 
  neodvisno podjetje       partnersko podjetje            povezano podjetje      javni sklad 

 

  javni zavod                 drugo 

Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto: 

število zaposlenih: _______, letni promet: _____________________ EUR, bilančna vsota: __________________ EUR. 
 

Kontaktna oseba: 

Ime in priimek:  

Telefonska številka:  Elektronska pošta:  

 

2 IZJAVA  (Preučite in podpišite!) 

Spodaj podpisani pooblaščenec/zakoniti zastopnik  (ime in priimek) upravičene osebe 

 (naziv podjetja) izjavljam1: 
 

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; 

 

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

  EUR; 
 

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    DA        NE 

 - delitve podjetja    DA        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 pozivu 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   Ime in priimek 
(upravičena oseba do spodbude 

/ zakoniti zastopnik) 
 
 
 

        (žig) Podpis 
 


