POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM 71SUB-SO19


















Kdaj in kako naj oddam vlogo za nepovratna sredstva za napravo za samooskrbo?
Vlogo oddate osebno ali po pošti pred začetkom del na obrazcu Vloga 71SUB-SO19 za
individualno ali skupnostno samooskrbo z obveznimi prilogami, ki so na obrazcu tudi naštete.
Ali je k vlogi potrebno priložiti soglasja solastnikov nepremičnine? Ali obstaja za to
poseben obrazec?
Ne, posebnega soglasja solastnikov ni potrebno prilagati. Obrazca za to ni, razen pri
skupnostni samooskrbi. Vlagatelj s podpisom izjave jamči, da je solastnike z izvedbo naložbe
seznanil in pridobil njihovo soglasje.
Kolikšna je višina spodbude? Ali obstaja kakšna omejitev?
Spodbuda se dodeli v višini 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za
samooskrbo, vendar največ za 80% vsote priključnih moči odjemnih mest. Priključna moč
odjemnega mesta je razvidna iz Soglasja za priključitev.
Ali k vlogi lahko priložim dva ločena predračuna za nakup in montažo naprave?
Da.
Ali je vlagatelj lahko s.p. glede na to, da je lastnik nepremičnine (stavbe, ki bo
samooskrbovana z električno energijo) občan in tudi Soglasje za priključitev se glasi na
občana?
Da, pod pogojem, da se s.p. glasi na tisto fizično osebo, ki je lastnik/solastnik/etažni lastnik
nepremičnine, ali drugače, da je tista fizična oseba, ki je lastnik/solastnik/etažni lastnik
nepremičnine, tudi nosilec s.p.-ja. Če je nosilec s.p.-ja družinski član lastnika nepremičnine, ta
s.p. ne more biti vlagatelj. V tem primeru (ko je vlagatelj s.p.) se mora račun glasiti na s.p..
Enako velja za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Kaj pa če je Soglasje za priključitev izdano na s.p., vlagatelj pa je občan, ki je nosilec s.p.-ja?
V tem primeru mora vlagatelj priložiti uradni dokument izdajatelja Soglasja za priključitev, ki
izkazuje, da je občan uporabnik oziroma odjemalec električne energije prek merilnega mesta,
navedenega na Soglasju za priključitev. Račun se mora glasiti na občana. Enako velja za
nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Ali je vlagatelj lahko občan račun pa izdan na ime s.p.-ja?
V kolikor je vlagatelj občan, mora biti tudi račun izdan na ime občana.
Zgradil sem že elektrarno za 13 kVA in imam odobrena sredstva za 11 kVA. Elektrarno želim
še povečati do 15 kVA. Ali lahko oddam vlogo za dograditev elektrarne in koliko dodatnih
sredstev lahko prejmem?
Lahko oddate vlogo za dograditev elektrarne do 15 kVA, upravičeni pa ste do dodatnih
sredstev samo za tisti del naložbe, ki do oddaje vloge še ni bil zaključen, torej za dodatna 2
kVA (in ne 4 kVA, ker je naložba do 13 kVA že zaključena), seveda ob pogoju, da vam Soglasje
za priključitev to omogoča (80% priključne moči odjemnega mesta je maksimum).
Ali sem upravičen do sredstev, če je naprava že montirana, zaradi tehničnih razlogov pa še
ni bila priklopljena?
Da, v tem primeru se kot datum zaključka naložbe šteje datum sklenitve Pogodbe o uporabi
sistema.
Ali je krajevna skupnost lahko vlagateljica in s tem lastnica naprave za samooskrbo, če je
lastnica nepremičnine občina in tudi Soglasje za priključitev se glasi na občino?
Ne.







Ali se za stavbo, kjer bo izvedena naložba/ukrep, ki je predmet javnega poziva, šteje
stavba, kjer bodo nameščeni paneli?
Ne, za stavbo, kjer bo izvedena naložba/ukrep, ki je predmet javnega poziva, se šteje stavba,
ki bo samooskrbovana z električno energijo. To je navadno stavba, kjer je odjemno mesto, za
katero se pridobi Soglasje za priključitev.
Ali je do subvencije upravičena pravna oseba (npr. d.o.o.), ki je najemnik stavbe, ki bo
samooskrbovana z električno energijo, paneli pa bodo nameščeni na stavbi, ki je v
lasti/solasti te pravne osebe?
Ne. Pravna oseba mora biti lastnik/solastnik, investitor in odjemalec električne energije
stavbe, ki bo samooskrbovana z električno energijo.
Kaj pa če je Soglasje za priključitev na družinskega člana, ki ni so/lastnik stavbe, ki bo
samooskrbovana, je pa vlagatelj?
Soglasje za priključitev je lahko izdano na vlagatelja, ki je družinski član.

