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VLOGA 
75SUB-EPPO19 

 
Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo 

sistema upravljanja z energijo 
 

 

1 PODATKI O PODJETJU, V KATEREM BO IZVEDEN ENERGETSKI PREGLED ALI UVEDEN 
SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO 

Polno ime:  

  

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Matična številka: 
 

Davčna številka:  

Telefonska številka:  Elektronska pošta:  

Oblika podjetja:  Samostojni podjetnik (s.p)     Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

 

 Delniška družba (d.d.)  Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

 Zadruga  Ostalo:   
 
Velikost podjetja1:          mikro podjetje     majhno podjetje     srednje podjetje     veliko podjetje 
Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto, ki so bili oddani na AJPES: 

Število zaposlenih:   

Letni promet:  EUR 

Letna bilančna vsota:  EUR 
 

2 PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 
 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči (zakoniti zastopnik podjetja) 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:  Številka mobilnega telefona:  

Elektronska pošta:  
 
Kontaktna oseba 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:  Številka mobilnega telefona:  

Elektronska pošta:  
 

3 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE POMOČI 

Številka bančnega računa podjetja:  

SI56  

BIC/SWIFT koda banke:   
  
                                                 

         1   Velikost podjetja se presoja skladno s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1). 
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4 PODATKI O ENERGETSKEM PREGLEDU ALI UVAJANJU SISTEMA UPRAVLJANJA Z 
ENERGIJO 

 

Podatki o izvajalcu energetskega pregleda ali izvajalcu uvedbe sistema upravljanja z energijo 

Polno ime:  

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    
 
Kontaktna oseba 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:          Elektronska pošta:  
 

Predračunska vrednost energetskega pregleda (brez DDV):  EUR 

Predračunska vrednost uvajanja sistema upravljanja z energijo (brez DDV):  EUR 
 

 
 
V podjetju bo izveden energetski pregled (ustrezno označi): 

  stavbe   procesa   transporta   celotnega podjetja 

 
Osnovni podatki o stavbi/stavbah, ki so predmet energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo (obseg 
in mesto pregleda): 

 

 

 

 

 

 
Osnovni podatki o procesu/procesih, ki je/so predmet energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo 
(obseg in mesto pregleda): 

 

 

 

 

 

 
Osnovni podatki o transportu, ki je predmet energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo (obseg in 
mesto pregleda): 
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5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV 
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podjetja izjavljam, da: 
- so vsi v vlogi navedeni podatki resnični; 
- bo energetski pregled ali uvedba sistema upravljanja z energijo izveden skladno s pogoji javnega poziva in z vsemi 

veljavnimi predpisi; 
- bo energetski pregled ali uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, izvedel 

zunanji izvajalec, ki izpolnjuje pogoje navedene v javnem pozivu;  
- so od zaključka prejšnjega energetskega pregleda stavbe, procesov in/ali transporta v podjetju minila vsaj štiri leta 

(oziroma energetski pregled stavbe, procesov in/ali transporta v podjetju še ni bil izveden); 
- za energetski pregled ali uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki je predmet te vloge, podjetje ni prejelo spodbude s 

strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o 
zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);  

- se strinjam, da bo podjetje 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). 

 
 

6 OBVEZNE PRILOGE 
 

- dokazilo o velikosti podjetja, in sicer računovodski izkazi podjetja za zadnje zaključeno leto, ki so bili oddani na 
AJPES, in potrjeni s strani odgovornih oseb podjetja ter s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani 
AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih bazah podatkov; 

- predračun ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo s 
popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev skladno s standardi in določili javnega poziva. 

 
 
 

 

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

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

 

 

 

 
Kraj in datum Ime in priimek 

(zakoniti zastopnik) 

 
(žig) Podpis 
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IZJAVA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH »DE MINIMIS« IN DRUGIH ŽE 

PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH ZA ISTE UPRAVIČENE STROŠKE 
 

75SUB-EPPO19 
 

1 PODATKI PODJETJA 

Polno ime:  

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) podjetja 

 (naziv podjetja) izjavljam2: 
 

1. da je/ ni (izberite) bila podjetju 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 podjetje pri drugih dajalcih pomoči za »de minimis« pomoč v višini 

  EUR; 

                                                 
2 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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3. da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, kot jih prijavlja podjetje 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 podjetja za primer (obvezno označite): 

 - pripojenega podjetja    DA        NE 

 - delitve podjetja    DA        NE 

5. da je podjetje povezano z naslednjimi podjetji v enotno podjetje: 

 Naziv podjetja  Matična številka podjetja 

    

    

    

    

    

6. da je podjetje seznanjeno, da finančna spodbuda po tem pozivu pomeni obliko državne pomoči; 

7. da bo podjetje Eko sklad, j.s. sprotno obveščalo o morebitnih dodeljenih sredstvih iz naslova državne pomoči. 
 
 
 
 

   

Kraj in datum   Podpis in žig  
zastopnika/predstavnika/pooblaščenca podjetja 
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE  
(IZVEDBA ENERGETSKEGA PREGLEDA) 

75SUB-EPPO19 
 
Izvajalec energetskega pregleda ___________________________________________________________________ in 

prejemnik nepovratne finančne pomoči ______________________________________________________________ pod 

materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da je bil dne _____________________ zaključen energetski pregled v 

podjetju. Energetski pregled je izveden skladno z določili javnega poziva, standardi in vsemi veljavnimi predpisi.  

 

Izjavljava tudi, da je bila v okviru energetskega pregleda dne ______________________ opravljena predstavitev 

izvedenega energetskega pregleda podjetju. 

 

Vodstvo je na podlagi izvedenega energetskega pregleda dne ______________________ sprejelo sklep (program) o 

nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih ukrepov na podlagi izvedenega energetskega pregleda. Navedite sprejete 

aktivnosti, ki se bodo izvajale na podlagi energetskega pregleda ali predložite sklep oziroma program o nadaljnjih sprejetih 

aktivnostih:________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ . 

Prihranek energije določen po energetskem pregledu: 

 stavba: PPEL  PPT + G  

 proces: PPEL  PPT + G  

 transport: PPEL  PPT + G  
 
PPT+G - potencialni prihranek energije [kWh/leto] zaradi izvedbe prednostnih ukrepov pri rabi toplote ali goriva, ocenjen na 
podlagi energetskega pregleda 
PPEL - potencialni prihranek energije [kWh/leto] zaradi izvedbe prednostnih ukrepov pri rabi električne energije, ocenjen na 
podlagi energetskega pregleda 
 

     

Kraj in datum     

     
 

Podpis in žig izvajalca 
energetskega pregleda 

   Podpis zakonitega zastopnika prejemnika 
pomoči (podjetja) in žig podjetja 
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE  
(UVEDBA SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO) 

75SUB-EPPO19 
 
Izvajalec uvedbe sistema upravljanja z energijo ___________________________________________________________ 

in prejemnik nepovratne finančne pomoči ____________________________________________________________ pod 

materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da je bila dne _____________________ zaključena uvedba sistema  

upravljanja z energijo v podjetju. Uvedba sistema upravljanja z energijo je izvedena skladno z določili javnega poziva, 

standardi in vsemi veljavnimi predpisi.  

 

Izjavljava tudi, da je bila v okviru uvedbe sistema upravljanja z energijo dne ______________________ opravljena 

predstavitev uvedbe sistema upravljanja z energijo podjetju. 

 

Na podlagi uvedbe sistema upravljanja z energijo je podjetje dne ______________________ pridobilo certifikat SIST EN 

ISO 50001. Navedite sprejete aktivnosti, ki se bodo izvajale na podlagi uvedbe sistema upravljanja z energijo: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________ . 

 stavba: PPEL  PPT + G  

 proces: PPEL  PPT + G  

 transport: PPEL  PPT + G  
 
PPT+G - potencialni prihranek energije [kWh/leto] zaradi izvedbe prednostnih ukrepov pri rabi toplote ali goriva, ocenjen na 
podlagi uvedbe sistema upravljanja z energijo 
PPEL - potencialni prihranek energije [kWh/leto] zaradi izvedbe prednostnih ukrepov pri rabi električne energije, ocenjen na 
podlagi uvedbe sistema upravljanja z energijo 
 

     

Kraj in datum     

     
 

Podpis in žig izvajalca uvedbe 
sistema upravljanja z energijo 

   Podpis zakonitega zastopnika prejemnika 
pomoči (podjetja) in žig podjetja 
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