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VLOGA 
JAVNI POZIV 92FS-PO21 

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije 
za gospodarstvo 

1 PODATKI VLAGATELJA 

Popolno ime/naziv podjetja:  

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:  

Občina:  

Matična številka:  Davčna številka:  

Vlagatelj ima pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost:   DA    ___ %   NE 

Vlagatelj ima sedež na območju Triglavskega narodnega parka (območje določeno z 9. členom Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1))     DA   NE 

2 PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe (zakoniti zastopnik): 

Ime in priimek: Funkcija: 

Telefonska številka: E-pošta:

Kontaktna oseba: 

Ime in priimek:  Funkcija: 

Telefonska številka: E-pošta:

3 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Številka bančnega računa vlagatelja: 

SI56 

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

Številka računa: SWIFT ali BIC koda banke: 



 Vloga 92FS-PO21 Stran 2 

4 FINANČNI PODATKI O NALOŽBI 

Vrednost naložbe: EUR brez DDV (obvezno navesti) 

5 FINANČNI PODATKI O ZAPROŠENEM KREDITU 

Želeni znesek kredita: EUR (obvezno, če vlagatelj želi pridobiti kredit) 

Želena odplačilna doba: let (do 15 let in ne dlje od dobe vračila naložbe) 

Želeni odlog odplačila glavnice: mesecev (do 12 mesecev) 

Doba vračila naložbe: let (podatek iz priloge Presoja kreditne sposobnosti) 

Način odplačila kredita:    mesečno    kvartalno 

Najvišji znesek kredita je lahko največ 80% upravičenih stroškov naložbe. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000,00 EUR upravičenih stroškov naložbe. 

Za pridobitev kredita je potrebno priložiti tudi: 
• izpolnjen obrazec Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja,
• izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila kredita z vsemi zahtevanimi prilogami in
• izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti z vsemi zahtevanimi prilogami.

6 PODATKI O STAVBI OZIROMA DELU STAVBE, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA 

Vlagatelj je:  lastnik  solastnik   uporabnik 

Naslov: 

Poštna številka in pošta: 

Občina: 

Številka in ime katastrske občine: 

Številka parcele: Številka stavbe: Številka dela stavbe: 

V primeru, da se bo naložba izvajala na več nepremičninah, se druga in naslednje stavbe navedejo v prilogi, ki se nahaja na 
strani 12 vloge. 

Vlogi je potrebno priložiti tudi kopijo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo 
namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitno odločbo o legalizaciji stavbe oziroma odločbo o 

domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja. 

Nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (območje določeno z 9. 
členom ZTNP-1), kar se izkaže z ustreznim dokumentom:  DA    NE  

7 UKREPI 

A TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE, ZUNANJEGA ZIDU/TAL ALI ZIDU PROTI TERENU V STAVBI 

Proizvajalec in naziv fasadnega sistema:  

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena na novo: 

Vrsta izolacije: 

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK Debelina: cm Površina: m2 

Vrsta izolacije: 

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK Debelina: cm Površina: m2 

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

Debelina:  cm  Površina:  m2 
 
B TOPLOTNA IZOLACIJA TAL NA TERENU ALI TAL NAD NEOGREVANIM PROSTOROM/KLETJO  

V STAVBI 

Toplotna izolacija bo vgrajena na:   tla na terenu  tla nad neogrevanim prostorom/kletjo 

Podatki o toplotni izolaciji, ki bo vgrajena: 

Vrsta izolacije:  

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK  Debelina:  cm  Površina:  m2 

Vrsta izolacije:  

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK  Debelina:  cm  Površina:  m2 
 

C 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 

Vrsta izolacije:  

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK  Debelina:  cm  Površina:  m2 

Vrsta izolacije:  

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK  Debelina:  cm  Površina:  m2 

Vrsta izolacije:  

Toplotna prevodnost (λ):  W/mK  Debelina:  cm  Površina:  m2 
 
 
 
 
 

D ZAMENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA V STAVBI 

Število oken /vrat, 
ki bodo zamenjana:  kosov 

Skupna površina obstoječih 
oken/vrat, ki bodo zamenjana:  m2 

Proizvajalec stavbnega pohištva:  

Tip (naziv) novih oken:  Toplotna prehodnost novega okna Uw:   W/(m2K) 
 
E VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Energent, ki se trenutno uporablja za ogrevanje stavbe: 
 lesna biomasa 

 premog 

 zemeljski plin; utekočinjen naftni plin 

 kurilno olje (ELKO)  drugo:  

Proizvajalec nove ogrevalne toplotne črpalke:  

Model nove ogrevalne toplotne črpalke:  Nazivna toplotna moč:  kW 

Vrsta nove ogrevalne toplotne črpalke: 

 električna   plinska   sorpcijska   hibridna  

Tip nove ogrevalne toplotne črpalke: 
 toplotna črpalka tipa zrak/voda za centralno ogrevanje stavbe 

 toplotna črpalka tipa slanica (kot npr. zemlja)/voda za centralno ogrevanje stavbe 

 toplotna črpalka tipa voda/voda za centralno ogrevanje stavbe 
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F VGRADNJA KURILNE NAPRAVE NA LESNO BIOMASO ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Energent, ki se trenutno uporablja za ogrevanje stavbe: 
 lesna biomasa 

 premog 

 zemeljski plin; utekočinjen naftni plin 

 kurilno olje (ELKO)   drugo:  

Proizvajalec nove kurilne naprave:  

Model nove kurilne naprave:  Nazivna toplotna moč:  kW 

Vrsta nove kurilne naprave na lesno biomaso: 

 kurilna naprava na pelete 

 kurilna naprava na polena 

 kurilna naprava na sekance 

 kurilna naprava s kombinirano kurjavo 

 peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) 

Podatki o hranilniku: 

 hranilnik je vgrajen hkrati z vgradnjo kurilne naprave. Volumen hranilnika je _______________ litrov. 

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

G ZAMENJAVA TOPLOTNE POSTAJE ALI VGRADNJA TOPLOTNE POSTAJE ZA PRIKLOP NA 
SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA STAVBE 

 zamenjava toplotne postaje  novi priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja 

Energent, ki se trenutno uporablja za ogrevanje stavbe:  

 lesna biomasa 

 premog 

 zemeljski plin; utekočinjen naftni plin 

 kurilno olje (ELKO)  drugo:  

Nazivna toplotna moč nove toplotne postaje:   kW 

Ogrevana površina stavbe ali dela stavbe, ki se oskrbuje iz toplotne postaje:  m2 

V okviru ukrepa bo izvedena tudi obnova distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja: 

 zamenjava starih cevovodov z novimi  prenova izolacije na obstoječih cevovodih 

Letni prihranek energije:  kWh/leto 
Vrednost letnega prihranka energije za izvedbo obnove distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja se določi po 
Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št 57/21), priloga I: Metode za določanje prihrankov 
energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2 (točka 10. Obnova distribucijskega omrežja sistema 
daljinskega ogrevanja). 
 
H VGRADNJA SOLARNEGA OGREVALNEGA SISTEMA V STAVBI 

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) 
 

I VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA V STAVBI 

Proizvajalec prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote:  

Oznaka (naziv) prezračevalne naprave:  

Prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote je namenjena: 

 centralnemu prezračevanju  

 lokalnemu prezračevanju s številom enot:  kos 

Površina stavbe, na kateri je izvedeno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka:  m2 
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J ZAMENJAVA SISTEMA RAZSVETLJAVE V STAVBI 

Projektna poraba energije novega sistema razsvetljave:  kWh/leto 

Letni prihranek energije :  kWh/leto 
Vrednost letnega prihranka energije zaradi vgradnje energijsko učinkovitega sistema razsvetljave se določi po Pravilniku 
o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21), priloga I: Metode za določanje prihrankov energije, 
rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2 (točka 23. Energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah). 
 
K OPTIMIZACIJA SISTEMA OGREVANJA V STAVBI 

Ogrevana površina stavbe:  m2 
 
L VGRADNJA PLINSKEGA KONDENZACIJSKEGA KOTLA ZA CENTRALNO OGREVANJE STAVBE 

Nazivna toplotna moč:  kW 
 
M NALOŽBE V NAPRAVE ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE 

Električna priključna moč:  kW 

Toplotna moč:  kW 

Čas obratovanja:  h/a 

Vrsta energenta:   
 
N IZKORIŠČANJE ODVEČNE TOPLOTE IZ PROCESOV IN/ALI NAPRAV 

Predvidena izkoriščena odpadna toplota:  kWh/a 
 

O VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITIH ELEKTROMOTORJEV IN/ALI VGRADNJA 
FREKVENČNIH PRETVORNIKOV 

Predviden prihranek električne energije:  kWh/a 
 
P UVEDBA SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO 

Predviden prihranek električne energije:  kWh/a 

Predviden prihranek drugih energentov:  kWh/a Vrsta energenta:  
 
R ENERGETSKA UČINKOVITOST V TEHNOLOŠKEM PROCESU 

Predviden prihranek električne energije:  MWh/a 

Predviden prihranek drugih energentov:  MWh/a Vrsta energenta:  
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8 IZJAVA UPRAVIČENE OSEBE OZ. VLAGATELJA O SPREJEMANJU POGOJEV 
 

 Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam, da: 

− smo seznanjeni in sprejemamo 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 prevzemamo vso materialno in kazensko odgovornost, ter Eko skladu, j.s. dovoljujemo, da vse 
v vlogi navedene podatke preveri pri upravljavcih zbirk teh podatkov in bomo vse spremembe podatkov  pisno 
sporočili Eko skladu, j.s. v 8-ih dneh od nastanka teh sprememb; 

− se strinjamo, da bodo naziv vlagatelja 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.); 

− smo seznanjeni, 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. Seznanjeni smo s pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih 
podatkov, ki se nanašajo na nas 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 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; 

− bomo na zahtevo Eko sklada, j.s. predložili ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnje alineje; 
− izrecno dovoljujemo Eko skladu, j.s. oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled v dokumentacijo o poslovanju in 

ga pooblaščamo, 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 ukrep, za katerega 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 strinjamo, 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 oziroma do dokončnega poplačila kredita, 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 in oddaje v najem ali zakup 
predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev določb tega 
javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen 
dodeljenih sredstev ali pa če bomo onemogočali ali ovirali nadzor Eko sklada, bomo kot prejemniki spodbude Eko 
skladu vrnili prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila 
neupravičeno pridobljenih sredstev. 

− smo seznanjeni, da v primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov v obdobju 1 (enega) leta 
od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga vlagatelja zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude, vlagatelj ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja 
Eko sklad, j.s. 
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V primeru vložitve vloge za kredit spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam tudi, da: 

− bomo pred podpisom kreditne pogodbe Eko skladu, j.s. in v času trajanja poslovnega razmerja na zahtevo Eko 
sklada, j.s. posredovali vse listine in podatke, ki so potrebni pri postopkih pregleda stranke in drugih preverbah, ki 
jih ureja Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in nasl.) in predpisi, 
izdani na podlagi navedenega zakona; 

− sem seznanjen, da bo kreditodajalec v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki določa preprečevanje pranja 
denarja in financiranje terorizma prekinil poslovno razmerje, če ne bo mogel izvesti ukrepov, ki jih določa zakon kot 
razlog prekinitve poslovnega razmerja oziroma če so v skladu z zakonom izpolnjeni pogoji za prekinitev poslovnega 
razmerja;  

− smo seznanjeni in soglašamo, da lahko Eko sklad, j.s. v primeru vloge za kredit v sistemu SISBON preverja 
zadolženost naslednjih fizičnih oseb, in sicer: samostojnega podjetnika kot fizične osebe, poroka ali zastavitelja, ki 
je fizična oseba, fizično osebo, ki je dejanski lastnik gospodarske družbe, fizično osebo, ki ima do družbe terjatev 
ali obveznost, ki je nesorazmerna glede na njeno dejavnost ter druge fizične osebe, ki so ožji družinski člani 
predhodno navedenih oseb, oziroma drugih oseb, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost 
posredno vplivala na poslovanje družbe; 

− smo seznanjeni in soglašamo, da lahko Eko sklad, j.s. za potrebe preverjanja kreditne sposobnosti, spremljanje 
kreditnega tveganja in za namene določene v Zakonu o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS št. 77/16 in 
nasl.) v sistemu SISBIZ preverja podatke in informacije o zadolženosti poslovnega subjekta in z njim povezanih 
družb oziroma drugih poslovnih subjektov, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost 
posredno vplivala na poslovanje in kreditno tveganje družbe;  

− v skladu z veljavno zakonodajo Eko sklad, j.s., osebne podatke posameznikov posreduje v SISBON; 

− smo seznanjeni in soglašamo, da v primeru, ko podatki iz popolne vloge po oceni Eko sklada, j.s. niso zadostni, 
lahko Eko sklad, j.s. zaprosi za dodatne podatke in pojasnila ter določi rok za posredovanje le teh. Če ti podatki 
niso razkriti v določenem roku, Eko sklad, j.s. odloča o odobritvi kredita na podlagi informacij iz vložene vloge.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Kraj in datum Ime in priimek 

(zakoniti zastopnik) 

 
(žig) Podpis 
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9 IZJAVA O PREJETI (ALI ZAPROŠENI) POMOČI »DE MINIMIS«* 
 

92FS-PO21 
 
* V primeru, ko je vlagatelj uporabnik zadevne nepremičnine, to izjavo praviloma izpolni so/lastnik stavbe, ki je 
samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost na trgu, saj se pomoč »de minimis« v 
takem primeru pripiše lastniku stavbe. V primeru solastništva, izjavo izpolni vsak izmed solastnikov, kot so 
razvidni iz Zemljiške knjige. 
 
V primeru izvedbe ukrepov M, N, O, P in R, ki niso vezani na stavbo, izjavo »de minimis« praviloma izpolni vlagatelj. 

 
1 PODATKI PRAVNE OSEBE / FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO 

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:   DA      NE 
 

Vrsta:   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:  Elektronska pošta:  
 

2 IZJAVA  (Preučite in podpišite!) 

Spodaj podpisani pooblaščenec/zakoniti zastopnik  
(ime in priimek) upravičene osebe do 
pomoči »de minimis« 

 (naziv podjetja) izjavljam1: 
 

1. da je/ ni (izberite) bila upravičeni osebi do pomoči »de minimis« 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 pomoči »de minimis« pri drugih dajalcih pomoči za »de minimis« 

pomoč v višini 

  EUR; 

                                                           
1 V kolikor upravičena oseba do pomoči »de mininis« 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 bo preverjen 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 do 
pomoči »de minimis« v tem javnem pozivu, znaša skupaj _________________ EUR, ter da dodeljena sredstva po 
tem javnem pozivu ne bodo presegla zgornje meje pomoči »de minimis« in stopnje sofinanciranja po predpisih drugih 
že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške; 

4. da gre v primeru upravičene osebe do pomoči »de minimis« za primer (obvezno označite): 

 - pripojenega podjetja    DA        NE 

 - delitve podjetja    DA        NE 

5. da je upravičena oseba do pomoči »de minimis« povezana z naslednjimi podjetji v enotno podjetje: 

 Naziv podjetja  Matična številka podjetja 

    

    

    

    

    
 

6. da je upravičena oseba do pomoči »de minimis« seznanjena, da finančna spodbuda po tem razpisu pomeni obliko 
državne pomoči; 

7. da bo upravičena oseba do pomoči »de minimis« Eko sklad, j.s. sprotno obveščala o morebitnih dodeljenih sredstvih 
iz naslova državne pomoči. 

 
 
 
 

   

Kraj in datum   Podpis in žig  
zastopnika/predstavnika/pooblaščenca pravne osebe 
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10 SOGLASJE SO/LASTNIKA STAVBE 92FS-PO21 
 

To stran izpolnite in pošljite, če vlagatelj ni edini lastnik oziroma če je več solastnikov stavbe! 
 

1 PODATKI SOGLASODAJALCA 

Polno ime:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    
 
2 PODATKI VLAGATELJA 

Naziv:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    
 
3 PODATKI O STAVBI OZIROMA DELU STAVBE, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA  

Številka stavbe, delov stavb/e in parcelna/e številka/e ter katastrska občina: 

 
 
4 IZJAVA - SOGLASJE 
 
Podpisani soglasodajalec soglašam, da bo na stavbi oz. delu stavbe, ki je navedena v točki 6, vlagatelj vloge za 
pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki je naveden v točki 1, izvedel naslednjo/e naložbo/e: 

 A   toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali  
           zidu proti terenu v stavbi 
 

 B   toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad  
           neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi 
 

 C   toplotna izolacija ravne strehe, poševne streh ali 
           stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju 
 

 D   zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v  
           stavbi 
 

 E   vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje  
          stavbe 
 

 F   vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
           centralno ogrevanje stavbe 
 

 G   zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne  
           postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja  
           stavbe 
 

 H   vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi 
 

 I   vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
         odpadnega zraka v stavbi 

 J   zamenjava sistema razsvetljave v stavbi 
 

 K   optimizacija sistema ogrevanja v stavbi 
 

 L   vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za  
          centralno ogrevanje stavbe 
 

 M  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne 
energije in toplote 

 
 N   izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali 

           naprav 
 

 O   vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev    
in/ali vgradnja  frekvenčnih pretvornikov 

 
 P   uvedba sistema upravljanja z energijo 

 

 R   energetska učinkovitost v tehnološkem  
           procesu 

  

Kraj  Datum  Žig in podpis soglasodajalca 
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11 IZJAVA O UPORABI NEPREMIČNINE 

 
To stran izpolnite in pošljite, če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine! 

 
 

Spodaj podpisani/a 

 

(popolno ime/naziv podjetja, naslov, matična številka) – v nadaljnjem besedilu: vlagatelj, 

ki ga zastopa  

(ime priimek, funkcija) 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam,  

da ima vlagatelj pravico uporabljati nepremičnino, 

kjer se bo/bodo izvedel/li ukrep/i po tem javnem pozivu, in sicer na podlagi:  

 

(vpišite pravno podlago za uporabo zadevne nepremičnine, npr. najemna pogodba, št. pogodbe, dan sklenitve pogodbe) 
 
 
 
 
 
 
_____________________      ___________________  
          Kraj, datum                           ime in priimek  

      (zakoniti zastopnik) 
 
 
         _____________________ 
          (žig, podpis)
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PODATKI O STAVBI OZIROMA DELU STAVBE, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA  
92FS-PO21 

 
To stran izpolnite in pošljite v primeru, ko se bo naložba izvajala na več nepremičninah! 

 
 

 
 

  

2. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  Številka dela stavbe:  

3. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  Številka dela stavbe:  

4. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  Številka dela stavbe:  

5. 
Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:  

Številka in ime katastrske občine:    

Številka parcele:  ID številka stavbe:  Številka dela stavbe:  
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12 PRILOGE 
  
OBVEZNE PRILOGE  

 
− kopija gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na 

kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne 
razpolaga; 

− dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/ami na gradbenem dovoljenju in današnjim 
stanjem (če obstaja razhajanje med parcelo/ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim 
stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije);  

− pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo osebo v primeru, ko naložbo za vlagatelja izvaja druga oseba (npr. 
pogodba o financiranju, energetsko pogodbeništvo ipd.); 

− v primeru, da je vlagatelj s.p., izpis iz registra osnovnih sredstev, iz katerega bo razvidno, ali je nepremičnina del 
sredstev, ki jih s.p. uporablja pri svoji dejavnosti. V kolikor te nepremičnine ni v registru, je potrebno priložiti 
pogodbo, na podlagi katere se ta nepremičnina uporablja v poslovne  namene. 

V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še: 
− izpolnjen obrazec Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja, 
− izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila kredita z vsemi zahtevanimi prilogami, 
− izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti z vsemi zahtevanimi prilogami.  
 
DODATNE OBVEZNE PRILOGE GLEDE NA IZBRANI UKREP 
 

Vse potrebne priloge za posamezen ukrep so navedene v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega poziva. 
 

 

 

 

 

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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