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Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo  
 
 

IZPOLNITE SAMO V PRIMERU SKUPNOSTNE SAMOOSKRBE  
(več odjemalcev oz. upravičenih oseb večstanovanjske stavbe 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): 

 

EMŠO/matična številka:  Davčna številka:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Kontaktna oseba za vlogo:  
 
Telefonska številka:  Elektronska pošta:  
 
 

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 BO SAMOOSKRBOVANA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Izpolnite obrazec »Seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo« v elektronski obliki.  
Na navedenem obrazcu navedite tudi lokacijo namestitve naprave za samooskrbo. 
 
 

4 PODATKI O NAPRAVI ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Nazivna električna moč naprave za samooskrbo z električno energijo:  kVA 
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5 KREDIT EKO SKLADA, j.s. 
Izpolnite le v primeru, če boste za naložbo, ki je predmet te vloge, z ločeno vlogo zaprosili tudi za kredit Eko 
sklada, j.s.. 

Če bo za to naložbo hkrati zaprošeno tudi za kredit Eko sklada, j.s., izjavljam da: 

 
se nepovratno finančno spodbudo nakaže na račun pooblaščenca (kredit se odobri največ v višini razlike med 
priznanimi stroški kreditirane naložbe po predračunu in nepovratno finančno spodbudo) 

 
se nepovratno finančno spodbudo nakaže za delno poplačilo kredita (kredit se odobri v celotnem znesku 
priznanih stroškov kreditirane naložbe na podlagi predračuna) 

Če je bil kredit za naložbo že predhodno odobren v celotnem znesku priznanih stroškov naložbe po predračunu (tj. pred 
oddajo vloge za nepovratno finančno spodbudo), se nepovratna finančna spodbuda nakaže izključno kot delno 
poplačilo kredita. 
 
 

6 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!) 

Podpisani pooblaščenec izjavljam: 
- pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za 

samooskrbo verodostojen in izkazuje dejansko stanje glede na sklenjeno pogodbo o skupnostni samooskrbi; 
- pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je priloženo soglasje in pooblastilo upravičenih oseb verodostojno in 

skladno z določili javnega poziva; 
- da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični; 
- da je stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, zgrajena skladno z vsemi 

veljavnimi predpisi s področja graditve objektov; 
- da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi; 
- da bo vgradnjo in zagon naprave oziroma opreme, ki je predmet naložbe, izvedel za to usposobljen izvajalec z 

registrirano dejavnostjo; 
- da sem pred izvedbo naložbe pridobil soglasja morebitnega lastnika/lastnikov, solastnika/solastnikov oziroma 

etažnega lastnika/etažnih lastnikov stavbe, kjer bo izvedena naložba, in zagotovil, da so le-ti z izvedbo naložbe 
seznanjeni;  

- da naprave za samooskrbo z električno energijo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, prejemnik 
nepovratne finančne spodbude ne bo odstranil najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude; 

- da upravičena oseba za naložbo, za katero kandidira, ni prejela nobene druge nepovratne finančne spodbude, z 
izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin;  

- da se strinjam, da bo/-do naslov/-i stavbe/stavb, kjer se bo naložba izvedla, objavljen/-i 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 v skladu z drugim odstavkom 316. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1); 

- da se moji osebni podatki lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
 
 
 
 
 

     

Kraj  Datum  Podpis (in žig) pooblaščenca 

 
 

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov: 
 

Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
 
 

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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7 OBVEZNE PRILOGE 
 - predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo; 
- podatki proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi 

(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v 
specifikaciji naprave; 

- izjava o prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravne osebe, ki nastopa kot upravičena oseba, z navedbo pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč; izjava o 
drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; izjava ali gre za primer pripojenega podjetja 
ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, in sicer na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; 

- fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, z označeno lokacijo 
namestitve naprave; 

- kopija Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1); 

- soglasje in pooblastilo upravičenih oseb na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, iz katerega bo 
razvidno: soglasje za izvedbo nove naložbe nakupa in vgradnje naprave za skupnostno samooskrbo z električno 
energijo; soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca; 
pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za 
podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem 
postopku zastopa pooblaščenec; 

- seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na 
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. 
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