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JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Energetika Ljubljana), ki ga po pooblastilu direktorja družbe Sama Lozeja zastopa Darko 
Hrovatin, svetovalec URE in OVE, 

Identifikacijska številka: SI23034033 

Matična številka: 5226406 
 

in 

«Vlagatelj», «Vlagateljnaslov», «Vlagateljpošta» (v nadaljevanju: upravičenec), 

Davčna številka: «Vlagateljdavčna_št», Osebni račun: «Številka_bančnega_računa» 
 
sklepata 

POGODBO o dodelitvi nepovratne finančne spodbude 
št. «Številka_pogodbe» 

 

I. UVODNA DOLOČILA 
1. člen 

 

Ta pogodba o dodelitvi nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: pogodba) ureja pogoje dodelitve 
nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: spodbuda) za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije med 
Energetiko Ljubljana in upravičencem.  
 
Sestavni deli pogodbe so vsakokrat veljavni Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za 
izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: pogoji).  
 
Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, ki niso dogovorjene s to pogodbo in pogoji 
ali niso izrecno dogovorjene drugače, se uporabljajo določila Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 
in nadaljnji; v nadaljevanju: EZ) in predpisov, izdanih na temelju tega zakona, predvsem Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14; v nadaljevanju: uredba). 
 
Pogodba se sklepa na podlagi vloge št. ___št. vloge__________, z dne ____________, s katero je 
upravičenec zaprosil za nepovratno finančno spodbudo in ki opredeljuje značilnost izvedenega ukrepa 
učinkovite rabe energije. 
 

2. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata:  
- da obstaja obojestranski interes za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije v stavbi upravičenca (v 

nadaljevanju: ukrep), 
- da je upravičenec lastnik oziroma ima soglasje in pooblastilo lastnika stavbe za izvedbo ukrepa v njej. 
 

3. člen 
 

Sredstva za dodelitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: spodbuda) po tej pogodbi so izključno 
lastna sredstva Energetike Ljubljana, zato njihovo dodeljevanje ne predstavlja državne pomoči upravičencu. 
 

II. PREDMET POGODBE  
4. člen 

 

S to pogodbo pogodbeni stranki določata medsebojne pravice in dolžnosti glede spodbude in glede izvedbe 
ukrepa: 
 

«Ukrep»  
 
v stavbi (___tip stavbe____) na naslovu ___naslov__, _____pošta_____. 

 

Spodbuda bo dodeljena kot del upravičenih stroškov izvedbe ukrepa. Vsebina in obseg ukrepa sta razvidni iz 
vloge z pridobitev spodbude. 
 

III. STROŠKI UKREPA 
5. člen 

 

Višina celotnih stroškov ukrepa je na podlagi predračuna/ponudbe ocenjena na «Celotni_stroški» EUR.  
 

Višina predvidenih upravičenih stroškov ukrepa znaša «Upravičeni_stroški_EUR» EUR. 
 

Stroški so upravičeni, če so nastali po oddaji vloge na javni poziv, vendar najkasneje do roka zaključka 
naložbe. Upravičene stroške mora upravičenec dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. 
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IV. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČEVANJA 
 

6. člen 
 

Okvirna bruto vrednost spodbude določena na podlagi pogojev in podatkov iz vloge je:   
 

____________________________ EUR (z besedo: ________________________________ EUR). 
 

Končna vrednost bruto spodbude se določi po prispetju vseh dokazil o zaključku naložbe in ne more biti višja 
od okvirne bruto vrednosti spodbude določene s to pogodbo, ne glede na dejansko vrednost upravičenih 
stroškov. 
 

7. člen 
 

Osnova za izplačilo spodbude je Izjava o zaključku naložbe, pripravljena na obrazcu v dokumentaciji javnega 
poziva, ki jo skupaj s prilogami pripravi upravičenec in pošlje Energetiki Ljubljana. Upravičenec izstavi samo 
eno Izjavo o zaključku naložbe za celotno vrednost upravičenega stroška. 
 

Energetika Ljubljana si pridržuje pravico do zamika izplačila spodbude do izpolnitve pogojev ali do zavrnitve 
izplačila spodbude, v primeru ugotovljenih nepravilnosti. 

 

8. člen 
 

Energetika Ljubljana bo višino izplačila spodbude uskladila s predloženim računom izvajalca, ob upoštevanju 
pogojev. Tako usklajena višina spodbude ne more biti višja od pogodbene vrednosti spodbude. Energetika 
Ljubljana se obvezuje, da bo spodbudo izplačala v 30 dneh po prejemu popolne Izjave o zaključku naložbe 
na poslovni/osebni bančni račun upravičenca. 
 

V. TERMINSKI PLAN IZVEDBE UKREPOV 
9. člen 

 

Rok za zaključek naložbe je devet (9) mesecev od sklenitve te pogodbe, sicer pravica do spodbude preneha. 
V roku za zaključek naložbe je potrebno ukrep izvesti in Energetiki Ljubljana dostaviti Izjavo o zaključku 
naložbe. 
 

VI. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA 
10. člen  

 

Upravičenec se s podpisom te pogodbe zavezuje: 

- da ne bo enostransko spreminjal namenov in kakovosti naložbe iz te pogodbe; 

- da bo vse postopke v okviru ukrepov izvajal v skladu s pogoji; 

- da bo obvestil Energetiko Ljubljana o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali dejavnosti, 
spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi lastniških deležev v osmih (8) dneh od nastanka 
spremembe; 

- da bo Energetiki Ljubljana po fizičnem zaključku ukrepov posredoval Izjavo o zaključku naložbe, skupaj 
z originalnim/i računom/i, izdelano v skladu z navodilom iz dokumentacije javnega poziva; 

- da ne bo odtujil oziroma odstranil opreme na prijavljeni stavbi še najmanj 5 let po izplačilu spodbude in 
da v tem obdobju ne bo prišlo do spremembe ukrepa; 

- da bo predhodno obvestil Energetiko Ljubljana in ustrezno utemeljil vsako finančno, vsebinsko ali 
časovno spremembo ukrepa in pridobil soglasje Energetike Ljubljana preden se spremembe ukrepa 
začnejo izvajati;  

- da bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije - Ur.l. RS, št. 45/10 s spremembami).  

 

V primeru kršitve katerekoli od zahtev iz prejšnjega odstavka tega člena lahko Energetika Ljubljana odstopi 
od pogodbe, upravičenec pa mora že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe vrniti skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do njihovega vračila. 
 

11. člen 
 

Upravičenec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da investicija, ki je predmet dodelitve spodbude po tej 
pogodbi, ni dvojno financirana iz sredstev Eko sklada ali s strani kateregakoli drugega zavezanca po uredbi. 
V nasprotnem primeru Energetika Ljubljana odstopi od te pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do njihovega vračila. 
 

Upravičenec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični in točni ter vsa 
predložena dokumentacija verodostojna. Upravičenec se strinja, da mora odobrena in že izplačana sredstva 
na podlagi te pogodbe vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
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njihovega vračila, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi 
neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z določili te pogodbe. 
 

V primeru, da mora upravičenec že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe vrniti, jih mora vrniti skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do njihovega vračila v roku osem (8) dni od 
vročitve zahtevka/računa za vračilo sredstev. V primeru, da upravičenec želi sam vrniti sredstva, mora o 
nameri obvestiti Energetiko Ljubljana, ki mu zagotovi potrebne podatke za izvedbo vračila. 
 

VII. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
 

12. člen 
 

Upravičenec je dolžan sodelavcem Energetike Ljubljana, s strani Energetike Ljubljana pooblaščenim 
zunanjim izvajalcem in drugim pristojnim organom v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, 
omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna fizična kontrola realizacije ukrepa ter 
vpogled v dokumentacijo v vsaki točki izvedbe ukrepa, vključno s kontrolo na kraju samem.  
 

Dodeljena sredstva so namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno v skladu s pogoji, vlogo za 
spodbudo in določbami te pogodbe.  
 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev ali v primeru, da je upravičenec prejel izplačilo 
sredstev, pa se pozneje pri nadzoru izkaže, da neupravičeno, je upravičenec dolžan vrniti že prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 

VIII. SKRBNIŠTVO POGODBE 
13. člen 

 

Skrbnik pogodbe s strani Energetike Ljubljana je Darko Hrovatin (darko.hrovatin@energetika-lj.si, telefon: 
01/5889 636), s strani upravičenca pa ___________ (tel. ____________, e-pošta _____________). 
 

IX. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 

 

Pravice in obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi upravičenec, lahko le-ta prenese na drugega upravičenca le 
ob soglasju slednjega in Energetike Ljubljana. 
 

Upravičenec je dolžan pravočasno obvestiti Energetiko Ljubljana o podatkih, ki vplivajo na to pogodbo. 
 

15. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno. V primeru spora je stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani. 

16. člen 
 

Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod. 
 

17. člen 
 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 

Kraj in datum:__________________         Kraj in datum: Ljubljana, «Datum_sklepa» 
 

«Vlagatelj» 
 

«Odgovorna_osebapodpisnik» 
 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
 

Darko Hrovatin, svetovalec URE in OVE 
po pooblastilu direktorja Sama Lozeja 

 

mailto:darko.hrovatin@energetika-lj.si

