VLOGA
49SUB-SOOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo
Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred pričetkom izvajanja del. Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA!

1

PODATKI VLAGATELJA

Ime in priimek:
Datum rojstva:

spol:

M

Ž

Davčna številka:

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Telefonska številka:

Elektronska pošta:

Vlagatelj sem upravičen kandidirati za nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu kot:
lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba
imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba
družinski član lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba
najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba

2

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Številka osebnega bančnega računa vlagatelja:
SI56
Podatki o osebnem bančnem računu vlagatelja, v primeru nakazila na bančni račun odprt v tujini:
Številka računa:

3

SWIFT ali BIC koda banke:

PODATKI O STAVBI, KI BO SAMOOSKRBOVANA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Občina:
Številka in ime katastrske občine:
Številka parcele:

ID številka stavbe:

Številka dela stavbe*:
*izpolniti le v primeru, če ima stavba več delov

Lokacija namestitve naprave za samooskrbo:
na stavbi, ki bo samooskrbovana z
električno energijo

na drugi stavbi oziroma objektu:

Številka merilnega mesta (podatek je na računu za električno energijo):
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4

PODATKI O NAPRAVI ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Nazivna električna moč naprave za samooskrbo z električno energijo:

5

kVA

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 moj osebni račun (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 vlagatelj izjavljam:
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, opravil za to usposobljen izvajalec z registrirano
dejavnostjo;
da naprave za samooskrbo z električno energijo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odtujil oziroma odstranil
najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
da za naložbo, za katero kandidiram, nisem prejel spodbude dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih
goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 94/14);
da se strinjam, da bo moje ime po prejemu sredstev objavljeno na seznamu prejemnikov spodbude v skladu s 3. točko prvega
odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

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;
soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, če
vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, 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.

Kraj

Datum

Podpis vlagatelja

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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SOGLASJE LASTNIKA/SOLASTNIKA NEPREMIČNINE
49SUB-SOOB17
To stran izpolnite in pošljite, če vlagatelj ni lastnik stavbe ali če obstaja več solastnikov nepremičnine!

1

PODATKI SOGLASODAJALCA (LASTNIKA OZ. SOLASTNIKA NEPREMIČNINE)

Ime in priimek:

spol:

M

Ž

spol:

M

Ž

Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:

2

PODATKI VLAGATELJA

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Razmerje vlagatelja do podpisanega soglasodajalca:
solastnik
družinski član
najemnik

3

STAVBA, KI BO SAMOOSKRBOVANA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:

4

IZJAVA - SOGLASJE

Podpisani soglasodajalec soglašam, da bo na stavbi, ki je navedena v točki 3 tega obrazca, vlagatelj vloge za nepovratno finančno
spodbudo, ki je naveden v točki 2 tega obrazca, izvedel naložbo vgradnje naprave za samooskrbo z električno energijo.

Kraj
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