
Priloga 3: Obrazec za uvrstitev končnega odjemalca električne energije na seznam upravičencev do 

znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 

energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom 

 

I. Splošni podatki 

 Podjetje: Prejemna štampiljka 

center za podpore  Naslov:  

 Davčna številka: 

 Glavna dejavnost: 

 Oseba za stike:  

 E-naslov :  

 Telefon:  

 

 II. Vrsta vloge (ustrezno označiti z X) 

  

 Prva prijava  za uvrstitev na seznam  

 Sporočilo o izpolnjevanju pogojev za upravičenost do znižanega prispevka za leto _____________ 
 

 

III. Izpolnjevanje pogojev 

Porabniška skupina: N ‒ 1 

(lani) 

N ‒ 2 

(pred lani) 

N ‒ 3 

(pred tremi leti) 

Povprečje zadnjih 

treh let 

 
I_____  

Predpostavljena cena (v 

EUR) 

    

Poraba elektrike (v MWh)     

Stroški za porabo električne 

energije (v EUR) 

   (A) 

 

Bruto dodana vrednost 

(EUR) 

   (B) 

 

Elektro intenzivnost 

 

 

C = (A/B) x 100 %
1
 

 
 

                                                 
1
 Vrednosti od A do C se zaokrožujejo na eno decimalno mesto natančno. 
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IV. Prijava prevzemno-predajnih mest2 za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka (s pripadajočimi merilnimi mesti), 

na katerih povprečni odjem električne energije za zadnja tri leta presega vrednost 1GWh/leto: 

 
Naziv prevzemno-predajnega mesta: 

 
Datum prijave Enotni identifikator Naziv merilnega mesta Naslov merilnega mesta Davčna št. plačnika Naziv plačnika Naslov plačnika 

1               

2               

3               

4               

5               
3
 Komentar prijavitelja: 

 

Žig 

Izjavljam: 

 

- da nismo podjetje v težavah, kot je to določeno v zakonu, ki  
ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih  

družb v težavah, 

 

- da nimamo neizterjanega ali neporavnanega dolga na podlagi 

sklepa Evropske komisije o razglasitvi prejete pomoči za  

nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, 

 

in potrjujem resničnost predloženih podatkov. 

Kraj in datum: 

 

Ime in priimek ter 

podpis zakonitega zastopnika: 

 

 

                                                 
2
 V primeru sumiranja več prevzemno-predajnih mest na isti lokaciji mora obstajati podlaga v soglasju za priključitev, kar mora na zahtevo centra za podpore potrditi pristojni operater.   

3
 V primeru večjega števila prevzemno-predajnih in merilnih mest se izpolnijo potrebne dodatne strani tega obrazca. V primeru sumiranja je treba v polju komentar navesti, katera merilna mesta 

sodijo skupaj za eno prevzemno-predajno mesto. Če podjetje še ne obratuje več kot tri leta, je to treba sporočiti v komentarju, z navedbo začetka obratovanja. 
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