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SOGLASJE IN POOBLASTILO UPRAVIČENIH OSEB  
(lastniki/solastniki/etažni lastniki oz. družinski člani lastnika/solastnika zemljišča, na 
katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno 

električno energijo, ki so hkrati tudi odjemalci) 
  

93SUB-SO21 
 

Spodaj podpisani lastniki/solastniki/etažni lastniki oz. družinski člani lastnika/solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba 
ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo : 
 
 
  

 na naslovu večstanovanjske stavbe:  

 skupnosti OVE  

podajamo soglasje: 

− za izvedbo nove naložbe nakupa in vgradnje naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo 

− da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca 

in pooblaščamo:  
− za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne 

finančne spodbude. 
 

 
Podatki lastnika/solastnika, etažnega lastnika/solastnika,  

družinskega člana lastnika Datum podpisa 

Ime in priimek/naziv Podpis (in žig) 
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