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A.

PODATKI O VLAGATELJU IN NALOŽBI

A.1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU IN NALOŽBI
Naziv podjetja vlagatelja :
Sedež vlagatelja:
(ulica, številka)
(poštna št., kraj)

Matična številka vlagatelja:
Davčna številka vlagatelja:
Naziv naložbe (največ 50 znakov):
Naslov, kjer se naložba izvaja:
(ulica, številka)

(poštna št., kraj)
(občina)

Vrednost celotne naložbe:

(brez DDV, v EUR),

(z DDV, v EUR)

Vrednost prijavljene naložbe:

(brez DDV, v EUR),

(z DDV, v EUR)

Želeni znesek kredita:

(v EUR)

Želena odplačilna doba:

let (za ukrepe A.5., A.6., B.2., B.4. in B.6. do 5 let, za vse ostale

Želeni odlog odplačila glavnice:

mesecev (do 12 mesecev, razen za A.5., A.6., B.2., B.4. in B.6.)

ukrepe do 15 let, vendar ne dlje od dobe vračila naložbe)

Način odplačila kredita:

○mesečno

Doba vračila naložbe:

○kvartalno
let (podatek iz poglavja E)

Datum začetka naložbe:
Načrtovani datum zaključka naložbe:
Predlagana oblika zavarovanja:
(Označite )

1 - bančna garancija
2 - poroštvo države
3 - poroštvo občine
4 - zavarovalna polica
5 - hipoteka na nepremičnini
6 - zastava premičnin
7- drugo

( podatek iz poglavja D)

Oseba, pooblaščena za sklenitev kreditne pogodbe:
Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon:
Kontaktna oseba

tehnično področje

finančno področje

Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon / mobilni:
E-pošta:
Transakcijski računi:
Račun pri UJP:

SI56

, pri banki

SI56

, pri banki

SI56

, enota
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A.2

OSTALI PODATKI O VLAGATELJU IN NALOŽBI
Datum pričetka poslovanja vlagatelja
Kriteriji za velikost podjetja (označi)
Število zaposlenih

< 250

≥ 250

Letni promet v mio EUR

■ < 50
< 10

< 50

≥ 50

Bilančna vsota v mio EUR

< 10

< 43

≥ 43

Lastniki vlagatelja z vsaj 25 % deležem v kapitalu:

Izjavljamo, da smo:
A. Nepovezana družba
B. Nadrejena družba, zavezana je za sestavitev konsolidiranega letnega poročila
C. Nadrejena družba, nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila
D. Nadrejena in hkrati podrejena družba, zavezana za sestavitev konsolidiranega
letnega poročila
•Ime in sedež nadrejene družbe:
•Matična številka nadrejene družbe:
E.

Nadrejena in hkrati podrejena družba, nezavezana za sestavitev
konsolidiranega letnega poročila:

DA

NE

DA
DA

NE
NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

•Ime in sedež nadrejene družbe:
•Matična številka nadrejene družbe:
F.

Podrejena družba v okviru nadrejene družbe
•Ime in sedež nadrejene družbe:
•Matična številka nadrejene družbe:

G.

Drugo (npr. partnerska družba, družba povezana na podlagi podjetniških
pogodb, vzajemna kapitalska udeležba z drugo družbo...)
Navedite ime, sedež, matično številko in vrsto povezave z družbo:

Kratka predstavitev in zgodovina poslovanja vlagatelja

Kratek opis naložbe in pričakovani okoljski in ekonomski učinki naložbe
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A.3.
3.1

IZJAVE VLAGATELJA
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam:
da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
da so vsi podatki, ki smo jih navedli v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemamo vso
materialno in kazensko odgovornost, ter Eko skladu, j.s. dovoljujemo, da vse v vlogi navedene podatke
preveri pri upravljavcih zbirk teh podatkov;
da sem seznanjen, da sem v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov,
dolžan vrniti prejeta kreditna sredstva Eko sklada, j.s., skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
obračunanimi od dneva od dneva nakazila do dneva vračila sredstev;
da kreditirano sredstvo, ki je predmet naložbe, ne bo odsvojeno ali oddano v najem ali zakup pred
dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada, j.s.;
da dovoljujem Eko skladu, j.s., da kadarkoli pred ali po izvedbi naložbe pregleduje dokumentacijo v
zvezi s kreditirano naložbo in namensko porabo kreditnih sredstev;
da se strinjamo, da bodo naziv vlagatelja ter vrsta, višina in velikost financiranega projekta po prejemu
sredstev objavljeni na seznamu prejemnikov spodbud v skladu s 3. točko prvega odstavka 10. člena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16);
da nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
da nismo podjetje v težavah, v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
da imamo poravnane obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma imamo poravnane
davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije;
da nimamo zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s. ter da izpolnjujemo morebitne druge
pogodbene zaveze po pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.s.;
da nismo v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
da nimamo blokiranega transakcijskega računa;
da bomo vse spremembe podatkov iz vloge pisno sporočili Eko skladu, j.s. v 8 dneh od nastanka teh
sprememb;
da bomo na zahtevo Eko sklada, j.s. predložili ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnjih
alinej;
da se naši osebni podatki lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov;
− da bomo pred podpisom kreditne pogodbe ter v času trajanja poslovnega razmerja na zahtevo Eko
skladu, j.s. posredovali vse listine in podatke, ki so potrebni pri postopkih pregleda stranke, kot jih
določa veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št.
68/16, 81/19 in 91/20, v nadaljevanju tudi ZPPDFT-1) in predpisi, izdani na podlagi navedenega
zakona;
− da sem seznanjen, da bo kreditojemalec v skladu z vsakokratnim zakonom, ki določa preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma, prekinil poslovno razmerje, če ne bo mogel izvesti ukrepov, ki
jih določa zakon kot razlog prekinitve poslovnega razmerja oziroma, če so v skladu z zakonom
izpolnjeni pogoji za prekinitev poslovnega razmerja;
− da sem seznanjen in soglašam, da lahko Eko sklad, j.s. v sistemu SISBON preverja zadolženost
naslednjih fizičnih oseb, in sicer samostojnega podjetnika kot fizične osebe, poroka ali zastavitelja, ki
je fizična oseba, fizično osebo, ki je dejanski lastnik gospodarske družbe, fizično osebo, ki ima do
družbe terjatev ali obveznost, ki je nesorazmerna glede na njeno dejavnost ter druge fizične osebe, ki
so ožji družinski člani predhodno navedenih oseb, oziroma drugih oseb, za katere se oceni, da bi lahko
njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje družbe;
− da sem seznanjen in soglašam, da lahko Eko sklad, j.s. za potrebe preverjanje kreditne sposobnosti,
spremljanje kreditnega tveganja in za namene določene v Zakonu o centralnem kreditnem registru v
sistemu SISBIZ preverja podatke in informacije o zadolženosti poslovnega subjekta in z njim
povezanih družb oziroma drugih poslovnih subjektov, za katere se oceni, da bi lahko njihova
prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje in kreditno tveganje družbe;
− da sem seznanjen s pravico Eko sklada, j.s., do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravka, prepisa,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name, drugih zakonitih zastopnikov,
pooblaščencev ali dejanskih lastnikov vlagatelja ter drugih strank, ki so fizične osebe, v skladu z določili
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−

−

predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Seznanjen sem, da Eko sklad, j.s. kot upravljavec
osebnih podatkov posameznikov, le te pridobiva, hrani, zbira in obdeluje z namenom sklenitve
poslovnega razmerja (odobravanje in sklenitev kredita), zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo
pogodbe (ocena kreditne sposobnosti), zaradi izvajanja same pogodbe in zaradi zahtev veljavnih
predpisov, ki urejajo kreditiranje. Če osebni podatki niso pridobljeni, pogodbe ni mogoče skleniti. Na
temelju zakonodaje Eko sklad, j.s., osebne podatke posameznikov posreduje v SISBON. Zbrane
podatke Eko sklad, j.s., hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Eko skladom, j.s.in
še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. V primeru, da do sklenitve poslovnega razmerja ne bi
prišlo Eko sklad, j.s., zbrane podatke hrani 5 let. Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke
posredoval prostovoljno;
da v primeru, ko podatki iz popolne vloge po oceni Eko sklada, j.s. niso zadostni, lahko Eko sklad, j.s.
zaprosi za dodatne podatke in pojasnila ter določi rok za posredovanje dodatnih podatkov. Če ti podatki
niso razkriti v opredeljenem roku, Eko sklad, j.s. odloča o odobritvi kredita na podlagi informacij iz
popolne vloge. Eko sklad, j.s. ne pristopi k sklenitvi kreditne pogodbe, če ni zagotovljena skladnost z
internimi akti Eko sklada, j.s. s področja upravljanja tveganj.
da sem seznanjen, da dokler Eko sklad, ne sklene kreditne pogodbe se šteje in velja, da kreditne
pogodbe ni pripravljen skleniti;

Izrecno dovoljujemo Eko skladu j.s. (v nadaljevanju Eko sklad) oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled
v dokumentacijo o poslovanju in ga pooblaščamo, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih
in drugih organih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujemo posredovanje
zahtevanih podatkov.
Najkasneje pred prvim nakazilom sredstev bomo Eko skladu zagotovili ustrezno zavarovanje vračila kredita
skladno s pozivom in sklenjeno kreditno pogodbo.
Po pridobitvi kredita bomo Eko skladu najkasneje 60 dni po zaključku naložbe predložili zaključno poročilo
s finančnim obračunom. Po zaključku naložbe bomo na zahtevo Eko sklada v predpisanih rokih dostavljali
poročila o spremljanju okoljskih učinkov naložbe, v primerih, kjer je predpisana pridobitev uporabnega
dovoljenja ali dovoljenja o priključitvi na javno omrežje, pa bomo Eko skladu predložili zahtevane
dokumente v 15 dneh po pridobitvi.
3.2

Izjavljamo, da smo za upravičene stroške predmetno naložbo prejeli državno pomoč2 iz občinskega ali
državnega proračuna, kredit banke SID d.d., EIB ali drugih javnih sredstev oziroma iz sredstev EU v
skupnem znesku _____________________, kar predstavlja __________ % istih upravičenih stroškov
naložbe, in sicer iz naslova:
1. oprostitve ali zmanjšanja plačila takse v znesku
2. nepovratnih sredstva v znesku
3. druge oblike pomoči, dodeljene iz javnih sredstev (navedite)
, v znesku
, v znesku
V kolikor je vlagatelj že pridobil javna sredstva za naložbo, ki je predmet vloge, mora priložiti potrdilo
o že prejetih sredstvih, in sicer za vsako institucijo posebej.
V kolikor vlagatelj s predmetno naložbo istočasno kandidira ali namerava kandidirati tudi na drugih
programih dodeljevanja javnih sredstev, navedite naslove programov.

Vlagatelj bo o vseh morebitnih spremembah prejetih pomoči sproti obveščal Eko sklad.
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih prejeli pomoč po načelu »de minimis«3 v skupnem znesku
EUR, na programu dodeljevalca pomoči:
Lastniško povezana podjetja so v zadnjih treh letih prejela pomoč po pravilu »de minimis« v skupnem
znesku: ________________EUR
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dostop do smernice:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):Sl:HTML
2 dostop do pravil o državni pomoči:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
3 dostop do uredbe o pomoči ''de minimis'' (pdf oblika):
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sl.pdf
1

3.3

Vlagatelj se strinja, da mu Eko sklad omogoči vpogled v stanje njene vloge na spletni strani
www.ekosklad.si, po predhodni registraciji.
Če bo v vlogi naveden naslov e-pošte kontaktne osebe, se šteje, da se vlagatelj strinja, da Eko sklad
omogoči vpogled v stanje njegove vloge na spletni strani www.ekosklad.si. Po predhodno opravljeni
registraciji in prijavi na spletni strani lahko vlagatelj, katerega elektronski naslov je naveden v vlogi, v
rubriki »Moje vloge« vpogleda v stanje vloge.

3.4

Izjavljam, da za naložbo, ki je predmet financiranja s sredstvi kredita Eko sklada (označi)
Imamo / nimamo pravice do odbitka vstopnega DDV.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika
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________________________________________

PODATKI O STRANKI PRED VZPOSTAVITVIJO POSLOVNEGA RAZMERJA

A.

Podatki o pravni ali drugi osebi, s katero se vzpostavi poslovno razmerje

Firma
Poslovni naslov
Matična številka
Davčna številka
Glavna dejavnost
Namen in narava poslovnega razmerja

B.

Namenski okoljski kredit

Podatki o zakonitem zastopniku/pooblaščencu (podpisnik kreditne pogodbe)

Ime in priimek
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Datum in kraj rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Vrsta osebnega dokumenta
Številka osebnega dokumenta
Izdajatelj osebnega dokumenta
V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov
pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo. V primeru kolektivnega podpisovanja je
potrebno navesti podatke o vseh podpisnikih pogodbe.
POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – zakoniti zastopnik/pooblaščenec:

○ DA

○ NE

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, izpolnite izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni
del tega obrazca.

Ime in priimek
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Datum in kraj rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Vrsta osebnega dokumenta
Številka osebnega dokumenta
Izdajatelj osebnega dokumenta
V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov
pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo. V primeru kolektivnega podpisovanja je
potrebno navesti podatke o vseh podpisnikih pogodbe.
POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – zakoniti zastopnik/pooblaščenec:

○ DA

○ NE

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, izpolnite izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni
del tega obrazca.
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Podatki o dejanskem lastniku* pravne osebe
a) Pravna oseba nima dejanskega lastnika:

○ da

Če po točkah 1) in 2) iz opombe nobena oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik in ne obstajajo razlogi za sum
pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi, se za dejanskega
lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva. V tem primeru se
upoštevajo podatki iz točke B. Podatki o zakonitem zastopniku/pooblaščencu.
b)

○ da

Pravna oseba nima poslovnih deležev:

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta,
v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se šteje
vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt. V tem primeru se upoštevajo podatki iz točke B. Podatki o zakonitem
zastopniku/pooblaščencu.

○ da

c) Pravna oseba ima dejanskega lastnika:
*1)

2)

Dejanski lastnik je:
a)
vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic,
na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, oziroma je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu
pravnega subjekta z več kot 25 % deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;
b)
vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati,
usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.
Dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki spremlja, upravlja ali razdeljuje
premoženjska sredstva za določen namen, je:
a)
vsaka fizična oseba, ki je:
- ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
- skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
- prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
- morebitni zaščitnik, imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja.
b)
kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba
posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti;
c)
vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava.

C. Podatki o dejanskem lastniku/ih:
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Datum rojstva
Državljanstvo
Višina lastniškega deleža
POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – dejanski lastnik:

○ DA

○ NE

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, izpolnite izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni
del tega obrazca.
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Datum rojstva
Državljanstvo
Višina lastniškega deleža
POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – dejanski lastnik: ○ DA
○ NE
V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, izpolnite izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni
del tega obrazca.
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Ime in priimek
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Datum rojstva
Državljanstvo
Višina lastniškega deleža
POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – dejanski lastnik:

○ DA

○ NE

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, izpolnite izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni
del tega obrazca.

Spodaj podpisani jamčim za resničnost in točnost podatkov!
________________________________
(ime in priimek)
Kraj in datum:______________________

Podpis:_________________________

Obvezne priloge:

-

kopije veljavnih osebnih dokumentov zakonitega zastopnika (pooblaščenca) in dejanskih lastnikov;
izpolnjena Izjava o politično izpostavljeni osebi (PIO), če je zakoniti zastopnik (pooblaščenec) ali dejanski lastnik politično
izpostavljena oseba

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
Eko sklad, j.s. osebne podatke po tem obrazcu zbira in obdeluje za namene izpolnjevanja svojih obveznosti izvajanja postopkov dolžne skrbnosti
pregleda strank, njihovih zakonitih zastopnikov in/ali dejanskih lastnikov pravnih oseb v okviru izvajanja nalog preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma.
Pravna podlaga za navedeno zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih podatkov je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, 81/19 in 91/20, v nadaljevanju tudi ZPPDFT-1) in smernice Urada za preprečevanja pranja denarja.
Obdelava podatkov za namene priprave poročil, ki so zahtevana z zakonom se za Urad za preprečevanja pranja denarja, se vrši z upoštevanjem
razpoložljivih podatkov ter pravil, ki jih določa ZPPDFT-1.
Pridobivanje podatkov po tem obrazcu je torej zakonska obveznost Eko sklada, j.s., ki nastopi:
ko Eko sklad, j.s. z novo stranko sklene poslovno razmerje. Če nova stranka ne predloži, Eko sklad, j.s. ne more skleniti poslovnega razmerja;
ko Eko sklad, j.s. pri obstoječem poslovnem razmerju preverja in posodablja podatke v skladu z ZPPDFT-1 in internimi pravili.
Osebne podatke, pridobljene s tem obrazcem, obdeluje samo Eko sklad, j.s.. Podatke, zbrane s tem obrazcem, Eko sklad, j.s. hrani ves čas trajanja
poslovnega razmerja med stranko in Eko skladom, j.s. ter še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
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** Politična izpostavljenost
Politično izpostavljena oseba (opredelitev 61. člen ZPPDFT-1) je vsaka fizična oseba (zakoniti zastopnik/pooblaščenec,
dejanski lastnik), ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z
njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji)
in ožjimi sodelavci (vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne
poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo, kot tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali
podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene
osebe).
Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
člani vodstvenih organov političnih strank;
člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih
primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki
častniki oboroženih sil;
člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki),
njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Vprašalnik za politično izpostavljene osebe
Za lažjo opredelitev politične izpostavljene osebe si lahko pomagate z naslednjim vprašalnikom. V kolikor boste odgovorili vsaj
na eno vprašanje v točkah od 1 do 10 z »DA«, se boste opredelili za politično izpostavljeno osebo.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Ali v državi vašega stalnega bivanja, na ravni EU ali na mednarodni ravni, zasedate vidni javni
položaj (voditelj države, predsednik vlade, minister, njihov namestnik oziroma pomočnik?
Ste poslanec institucij na ravneh, navedenih v 1. točki vprašalnika?
Ste član vodstvenih organov političnih strank?
Ali ste član vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni,
zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih
sredstev?
Ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke?
Ste vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata ter predstavništev mednarodnih
organizacij, njihov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil?
Ste član upravnih ali nadzornih organov podjetij v večinski lasti države?
Ste predstojnik mednarodnih organizacij (npr. predsednik, generalni sekretar, sodnik, direktor),
njihov namestnik ali član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih
organizacijah?
Ali ste morda ožji družinski član oseb, opredeljenih v točkah od 1. do 8. in sicer:
1. zakonec
2. zunajzakonski partner
3. otrok ali otrokov zakonec oz. zunajzakonski partner
4. starš
Ali ste ožji sodelavec oseb, opredeljenih v točkah od 1. do 8. in sicer:
1. ali ste fizična oseba, za katero je znano, da ste skupaj dejanski lastniki ali da imate
kakršnekoli tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo
2. ali ste oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v
dejansko korist politično izpostavljene osebe, navedene v točkah od 1. do 8.
Ali je od prenehanja opravljanja nalog iz točk od 1. do 8. minilo več kakor 12 mesecev?
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DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Izjava o politično izpostavljeni osebi (PIO)
Podpisani (ime in priimek) ______________________________ izjavljam, da sem politično izpostavljena oseba
kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe**:
○A ○B ○C ○D ○E ○F

○G

○H

Trajanje mandata/funkcije od:__________do_________.
Podatki o premoženjskem stanju (npr. lastništvo nepremičnin, premičnin, lastništvo v podjetju, depoziti in
varčevanja, druge naložbe…) in njegovi vrednosti (v EUR):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani jamčim za resničnost in točnost podatkov!

Kraj in datum:________________________

Podpis:_______________________
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A.4.

DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI

Obvezno je potrebno predložiti:
•
•

dokazilo o registrirani dejavnosti, kolikor ta ni razvidna iz javnih evidenc (Poslovni register AJPES),
pravni akt, ki je podlaga za opravljanje dejavnosti (potrdila, dovoljenja ali druge listine).

Če je vlagatelj izvajalec gospodarske javne službe, mora predložiti še:
•
•

občinski odlok o gospodarski javni službi,
pravni akt o prenosu investitorskih poslov z občine na izvajalca, če je bil prenos izveden.

Če je vlagatelj pravna oseba javnega sektorja iz 87. in 88. čl. Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 14/13,
101/13, 55/15 in 96/15), mora predložiti še:
•

A.5.

pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev.

UPRAVNO DOVOLJENJE

Za naložbo v gradnjo, rekonstrukcijo oz. spremembo namembnosti objektov je potrebno obvezno predložiti
gradbeno dovoljenje.
V primeru gradnje novega objekta, rekonstrukcije oz. spremembe namembnosti objekta je potrebno vlogi priložiti
pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru investicijskih vzdrževalnih del na določenem objektu je treba priložiti
uporabno dovoljenje oz. dokazilo, da je takšen objekt zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja.
Če je v upravnem dovoljenju klavzula o omejenem roku veljavnosti, v katerem je treba začeti z naložbo in je ta rok
že potekel, je treba poleg upravnega dovoljenja obvezno predložiti še dokazilo o začetku naložbe oziroma
podaljšanju veljavnosti upravnega dovoljenja.
Kadar vlagatelj dvomi ali meni, da za svojo naložbo ne potrebuje upravnega dovoljenja, predlagamo, da pridobi
mnenje pooblaščene uradne osebe (upravna enota, pristojno ministrstvo). S tem lahko bistveno pripomore k
skrajšanju postopka pridobitve kredita.
Projektna dokumentacija:
Predložena dokumentacija mora obsegati projektno dokumentacijo, projektantski predračun in ustrezne grafične
priloge, iz katerih so razvidni zasnova in obseg naložbe z opisom delovanja, ter prospekte ali dokumentacijo opreme
in ustrezen predračun, v kolikor je tudi oprema predmet naložbe.
Če vlagatelj vlaga vlogo samo za del ali fazo celotne naložbe, ki je dovoljena z gradbenim dovoljenjem, naj predloži
le tisti del projektne dokumentacije, na katero se naložba nanaša. Prav tako mora biti jasno označena faza tudi na
grafičnih prilogah. Dodati je potrebno tudi izvleček popisa del iz projektantskega predračuna stroškov naložbe za
načrtovano fazo.
Za naložbe v celovito obnovo obstoječih objektov in za gradnjo novih skoraj nič-energijskih objektov vlagatelj
predloži projektno dokumentacijo (PGD/PZI), in sicer načrt arhitekture, izdelan v merilu 1:50 in načrt strojnih
inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.
Poročilo ali strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje:
Poročilo oz. strokovna ocena vplivov naložbe na okolje mora vsebovati najmanj opis obstoječega stanja, vključno
z obstoječimi obremenitvami, opis nameravanega posega, vključno s podatki o njegovem namenu, kraju in velikosti,
opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje oz. odpravo škodljivih vplivov na okolje; podatke, potrebne za
ugotovitev in oceno glavnih vplivov nameravanega posega na okolje, in njihovo ovrednotenje. Iz navedenega izhaja,
da vlagatelj vlogi predloži oceno stanja onesnaževanja okolja pred začetkom in oceno vplivov po zaključku naložbe,
ter kvantitativno oceno obremenjevanja okolja (npr. zmanjšanja porabe energije in energentov, emisij v zrak,
količine odpadkov, porabe pitne vode, emisij v vode, ipd.), za naložbe izrabe obnovljivih virov energije pa količino
proizvedene energije. Strokovno oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo projektne dokumentacije
ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki prevladuje pri dani naložbi.
Za naložbe v gradnjo novih skoraj nič-energijskih objektov vlagatelj predloži energijsko presojo obnove obstoječega
oz. gradnje novega objekta ter izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP. Vlagatelj naj k vlogi,
poleg natisnjene verzije z izračunom po metodologiji PHPP, priloži tudi datoteko na zgoščenki. Za naložbe v celovito
obnovo obstoječih stavb, kjer obnova vključuje tudi rekonstrukcijo objekta, je poleg gradbenega dovoljenja potrebno
predložiti tudi elaborat gradbene fizike, ki dokazuje izpolnjevanje zgornjih zahtev in doseganje učinkovite rabe
energije stavbe, skladno z določili veljavnega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
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Okoljevarstveno dovoljenje oz. okoljevarstveno soglasje:
Pri naložbah, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC), za naprave, ki imajo emisije v
vode, za naprave, v katerih se predelujejo ali odstranjujejo odpadki, in za naprave, ki povzročajo emisije v zrak
(Zakon o varstvu okolja, (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)), mora vlagatelj projektni dokumentaciji priložiti tudi
okoljevarstveno dovoljenje ali vsaj kopijo vloge z dokazilom, ki je bila vložena na Agencijo RS za okolje.
Pri posegih v okolje, kjer je v skladu z določili Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20)) obvezen postopek presoje, mora biti oddani projektni
dokumentaciji za nameravano naložbo priloženo poročilo o vplivih na okolje, revizija poročila in okoljevarstveno
soglasje ali vsaj kopija vloge z dokazilom, ki je bila vložena na Agencijo RS za okolje.
Vodno dovoljenje:
V kolikor gre za naložbo postavitve ali obnove hidroelektrarne, mora vlagatelj predložiti vodno dovoljenje, ki ga izda
pristojni upravni organ, v kolikor to ni vključeno v pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za naložbo vgradnje
toplotne črpalke voda – voda in je vlagatelj že pridobil ustrezno dovoljenje, ga priloži k vlogi, obvezno pa ob
zaključku naložbe.
Soglasje za priklop na javno omrežje:
Pri naložbah v izgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije je potrebno priložiti soglasje
elektrodistribucijskega podjetja k projektu oziroma k priključitvi naprave na distribucijsko omrežje, ob zaključku
naložbe pa pogodbo o priključitvi na omrežje.
Dokazilo o lastništvu oziroma najemu:
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe na nepremičnini, ki ni v njegovi lasti, potem mora predložiti:
•
•

overjeno pogodbo o najemu nepremičnine, vpisano v Zemljiško knjigo, oziroma dokumentacijo, iz katere
izhaja, da ima vlagatelj pravico posegati v nepremičnino, na kateri se naložba izvaja, za obdobje, ki je
najmanj enako skupni dobi, potrebni za dokončanje naložbe in vračila kredita,
overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi.

Dokazilo o ustreznosti vozil:
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup vozil za cestni promet, vozil za prevoz potnikov ali
odpadkov, je potrebno predložiti dokazila izkaza skladnosti homologiranega tipa vozila, in v primeru predelave
vozila tudi dokazila o homologaciji predelanih vozil.
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B.

PODATKI ZA OKOLJSKO VREDNOTENJE NALOŽB
Tabele v nadaljevanju tega poglavja so prilagojene različnim namenom naložb. Vlagatelji naj izpolnijo tabele, ki se
nanašajo na posamezen namen. V primeru, da naložba obsega več namenov hkrati, vlagatelj vnese potrebne
podatke v tabele za različne namene naložbe. Vsi navedeni podatki morajo biti utemeljeni s priloženo tehnično
dokumentacijo, strokovno oceno in/ali meritvami ustreznih pooblaščenih institucij. V primeru naložb v URE in
OVE mora vlagatelj obvezno predložiti izračun zmanjšanja emisije CO2.

B.1.

ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV
V tabelo naj vlagatelj vpiše podatke o potrošnji oziroma proizvodnji energentov pred oziroma po naložbi. Vsi
podatki naj bodo podani enotno: v enotah na leto oziroma v enotah na enoto proizvoda. Po potrebi lahko vlagatelji
tabelo dopolnjujejo z vnosom dodatnih energentov.
Tabela 1. Učinki naložbe v zmanjšanje emisij
Poraba energentov in/ali
proizvodnja energije
Št. Energent
Enota
Pred naložbo
Po naložbi
t/leto
1. Premog (črni, rjavi, lignit)
t/enoto proizvoda
t/leto
2. Les (polena, sekanci, peleti)
t/enoto proizvoda
t/leto
3. Težko kurilno olje (mazut)
t/enoto proizvoda
t/leto
Ekstra lahko kurilno olje
4.
(za preračun v tone uporabite d = 0,85 t/m3)
t/enoto proizvoda
t/leto
Utekočinjeni naftni plin
5.
(tudi v primeru nakupa vozil na plin)
t/enoto proizvoda
Sm3/leto
6. Zemeljski plin
Sm3/enoto proizvoda
Sm3/leto

7. Bioplin

Sm3/enoto

proizvoda
kWh/leto
kWh/enoto proizvoda

8. Električna energija

kWh/leto

9. Toplota oz. hlad

kWh/enoto proizvoda

10. Ostalo navedi

V tabelo emisijskih vrednosti navedite koncentracijske vrednosti parametrov iz emisijskega monitoringa, na
katere kreditirana naložba izkaže največji učinek. Tabelo izpolnijo tudi vlagatelji, katerih naložbe zajemajo samo
razvode kanalizacijskega sistema, ki so priključeni na že zgrajene čistilne naprave.

B.2.

IZRAČUN ZMANJŠANJA EMISIJE CO2 ZA NALOŽBO V OVE OZ. URE
Tabela 2. Emisija CO2 pred in po naložbi
Št.

Emisija CO2

Enota

Pred naložbo

Po naložbi

t/leto

Vlagatelj mora obvezno priložiti izračun emisij pred in po naložbi z vsemi uporabljenimi podatki ter obrazložitvijo
pridobljenega rezultata.
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B.2.1.

PROIZVODNJA TOPLOTE IN/ALI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Tabeli sta namenjeni vnosu podatkov, ki se nanašajo na proizvodnjo električne energije in/ali toplote, ne glede na
njen namen (ogrevanje prostorov in sanitarne vode, poraba toplote v tehnologiji, toplota za daljinsko ogrevanje,...).
Vlagatelj naj v prvo tabelo vnese samo potrebne tehnične podatke o naložbi, ki je predmet vloge za pridobitev
kredita. V drugi tabeli naj vlagatelj samo potrdi, ali so bili določeni tehnični ukrepi že izvedeni pred izvedbo naložbe
oziroma bodo izvedeni po njenem zaključku.
Tabela 3. Tehnični parametri naložbe v proizvodnjo toplote in/ali električne energije
Št. Tehnični parametri

Enota

1. Nazivna toplotna ali/in hladilna moč

kW t

2. Nazivna električna moč

kWe

3. Izkoristek naprave
4. Predvideno obratovanje

%
h/leto

5. Kapaciteta pare

t/h

6. Obratovalni tlak

bar

7. Obratovalni pretok

m3/h

8. Obratovalna temperatura

ºC

9. Temperatura napajalne vode

ºC

10. Delež rekuperacije toplote

%

11. Površina sprejemnikov sončne energije

m2

12. Površina fotovoltaičnih celic

m2

13. Temperatura izpusta geotermalne vode

ºC

14. Število enot (kotlov, motorjev, turbin,...)

-
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Pred naložbo

Po naložbi

Tabela 4. Tehnični parametri naložbe v proizvodnjo toplote in/ali električne energije
Št. Tehnični parametri
1. Migracijska pot za ribe in drug vodni živelj - hidroelektrarne

DA/NE

2. Avtomatski lovilec in odstranjevalec nesnage- hidroelektrarne

DA/NE

3. Za akumulacijo vode se obnovi obstoječe zajetje

DA/NE

4. Daljinski nadzor

DA/NE

5.

B.2.2.

Pred naložbo

Po naložbi

Za regulacijo tlaka pare se uporablja parna turbina ali parni batni
DA/NE
stroj

6. Čiščenje prašnih delcev v dimnih plinih

DA/NE

7. Urejeno zbiranje pepela in njegovo odstranjevanje

DA/NE

8. Avtomatsko delovanja brez stalnega nadzora

DA/NE

9. Avtomatski nadzor nad emisijami snovi v zrak

DA/NE

10. Pogon črpalk s frekvenčno regulacijo

DA/NE

11. Reinjekcija ohlajene geotermalne vode

DA/NE

12. Geotermalna voda se izkoristi do temperature okolice

DA/NE

13. Vakuumski solarni sprejemniki

DA/NE

14. Ploščati solarni sprejemniki

DA/NE

15. Možnost avtomatske regulacije geometrije lopatic gonilnika

DA/NE

DALJINSKO OGREVANJE
Spodnje tri tabele so namenjene vnosu podatkov za naložbe v izgradnjo ali obnovo distribucijskih sistemov
daljinskega ogrevanja. Podatke o kotlovnicah, priključenih na sistem daljinskega ogrevanja, naj vlagatelj vnese v
tabeli, ki se nanašata na proizvodnjo toplote in/ali električne energije (Tabela 5. in Tabela 6.).
Tabela 5. Razdelitev toplote in struktura potrošnikov

Število
Vrsta
Št.
potrošnikov

Pred
Po
naložbo naložbi

Priključna moč

Poraba toplote
/energije za hlajenje

(kW)

(MWh/leto)

Pred
naložbo

1. Lastna raba
Javni odjemalci
2.
(šola, občina,…)
3. Kmetijski obrati
4. Industrijski obrati
Stanovanjske
5.
enote
6. Drugo
Vsota

15

Po naložbi

Pred naložbo

Po naložbi

Tabela 6. Največji posamezni porabniki
Priključna moč
(kW)

Št. Vrsta potrošnikov

Pred naložbo

Po naložbi

Poraba toplote
(MWh/leto)
Pred naložbo

Po naložbi

1.
2.
3.
4.
Tabela 7. Kazalci sistema daljinskega ogrevanja
Št. Tehnični parametri

Enota

1. Dolžina trase, vključno s končnimi priključki

km

2. Specifična priključna moč

kW/km

3. Toplotna obremenitev (prodana toplota/dolžina trase)

kWh/km

4. Hitrosti tokov v glavnih vodih

m/s

5. Nazivni premer primarnega voda

mm

6. Temperaturna razlika v omrežju

ºC

7. Temperatura predtoka – primarni

ºC

8. Temperatura povratka – primarni

ºC

9. Temperatura predtoka – sekundarni

ºC

10. Temperatura povratka – sekundarni

ºC

11. Izgube v omrežju
12.

Letni izkoristek daljinskega omrežja (prodana
toplota/dovedena toplota)

MWh/leto
%/leto
%

13. Nazivna toplotna moč kotlovnice

kW

14. Delež toplote, proizvedene s fosilnimi gorivi

%

15. Količina v omrežje oddane toplote

MWh/leto

16. Količina prodane toplote

MWh/leto

17. Uporabni volumen skladišča za gorivo
18.

m3

Uporabni volumen skladišča za gorivo kot delež letne
porabe goriva

19. Faktor istočasnosti

%
-
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Pred naložbo

Po naložbi

B.2.3.

UČINKOVITA RABA ENERGIJE V ZGRADBAH - OBNOVA OBSTOJEČIH / GRADNJA NOVIH OBJEKTOV
Tabela je namenjena vnosu podatkov za naložbe v učinkovito rabo energije v zgradbah, ne glede na njihov
namen (pisarniški prostori, industrijske hale, storitvena dejavnost,...). Vlagatelj naj v tabelo vnese samo
potrebne tehnične podatke, ki se nanašajo na naložbo, ki je predmet vloge.

Tabela 8. Tehnični parametri naložbe učinkovite rabe energije v zgradbah
Št. Tehnični parametri

Enota

1. Potrebna toplotna moč za ogrevanje prostorov

kW t

2. Potrebna hladilna moč za hlajenje prostorov

kW h

3. Letna potreba po toploti za ogrevanje prostorov

kWh/leto,
kWh/m2leto

4. Letna potreba po hladilni energiji

kWh/leto,
kWh/m2leto

5. Ostale letne potrebe po toplotni energiji

kWh/leto,
kWh/m2leto

6. Poraba električne energije za ogrevanje

kWh/leto,
kWh/m2leto

7. Poraba električne energije za hlajenje

kWh/leto,
kWh/m2leto

8. Poraba električne energije za ostale funkcije

kWh/leto,
kWh/m2leto

9. Instalirana moč ogrevanih in hladilnih naprav

W/m3,
W/m3

10. Prostornina stavbe znotraj termičnega ovoja

m3

11. Skupna ogrevana površina prostorov stavbe

m2

12. Skupna površina hlajenih prostorov stavbe

m2

13. Površina mehansko prezračevanih prostorov stavbe

m2

14. Delež rekuperacije pri prezračevanju

%

15. Temperatura v delovnih prostorih poleti / pozimi

B.2.4.

Po naložbi

°C / °C

16. Površina vgrajenega/zamenjanega stavbnega pohištva
17.

Pred
naložbo

Površina vgrajenega toplotno izolativnega materiala na ovoju
stavbe

m2
m2

OBNOVA OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE
Tabela 9. Tehnični parametri naložbe učinkovite rabe energije pri obnovi obstoječe razsvetljave
Št.

Energent

Enota
kWh/leto
kWh/enoto
DA/NE

1. Poraba električne energije
2. Število svetil ali sijalk
3. Tip sijalk
4. Regulacija
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Poraba električne energije
Pred naložbo
Po naložbi

B.2.5.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
Tabela 10. parametri naložbe nakupa okolju prijaznih vozil
Št.

Parameter

Enota

1. Število vozil

Pred naložbo

Po naložbi

število

2. Vrsta goriva

-

3. Poraba goriva za prevoženih 100 km

l/100 km

4. Število prevoženih kilometrov v letu

km/leto

Tabela 11. Parametri ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti
Št.

Parameter

Pred naložbo

1. Število parkirnih mest P+R

število

2. Število uporabnikov

število

3. Število mest v kolesarnici

število

4. Število koles ali drugih vozil z zmanjšano emisijo

število

5. Dolžina kolesarskih stez

Po naložbi

km

6. Ocena zmanjšanja emisij CO2

t (CO2)/leto

7. Ocena zmanjšanja emisij prašnih delcev

t (pm10)/leto

8.
B.3.

VARSTVO VODA
Spodnji tabeli izpolnijo vlagatelji za naložbe gradnje čistilne naprave in/ali kanalizacijskega sistema. Navedene
vrednosti naj se nanašajo samo na naložbo, ki je predmet vloge za dodelitev kredita.
Tabela 12. Parametri naložbe v kanalizacijski sistem
Št. Tehnični ukrepi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pred naložbo

Število priključenih gospodinjstev
Število priključenih večjih objektov
Dolžina nove kanalizacije
Dolžina obnovljene kanalizacije
Število črpališč
Kanalizacija povezana s ČN
Kanalizacija in ČN grajeni vzporedno
Dimenzionirana obremenitev ČN
Izkoriščena obremenitev ČN

Po naložbi

število
število
km
km
število
DA/NE
DA/NE
PE
PE

Tabela 13. Parametri naložbe v čistilno napravo
Št.

Parameter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Čiščenje pitne vode
Čiščenje industrijske odpadne vode
Čiščenje komunalne odpadne vode
Nova čistilna naprava
Rekonstrukcija čistilne naprave
Primarna faza čiščenja
Sekundarna faza čiščenja
Terciarna faza čiščenja
Ultra/mikro filtracija
Reverzna osmoza
Drugi postopki čiščenja
Obdelava blata

Pred naložbo
DA/NE
DA/NE
DA/NE
PE
PE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
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Po naložbi

13. Dimenzionirana obremenitev ČN
14. Izkoriščena obremenitev ČN

PE
PE

V tabelo emisijskih vrednosti navedite koncentracijske vrednosti parametrov iz emisijskega monitoringa, na
katere kreditirana naložba izkaže največji učinek. Tabelo izpolnijo tudi vlagatelji, katerih naložbe zajemajo samo
razvode kanalizacijskega sistema, ki so priključeni na že zgrajene čistilne naprave.
Tabela 14. Emisijske vrednosti za čistilne naprave in nanje priključene kanalizacijske sisteme
Emisijske
vrednosti**
Št.
snov

Izmerjeno stanje pred naložbo

Izmerjeno stanje po naložbi

MV*

pretok

povprečna
koncentracija

čas
obratovanja

pretok

povprečna
koncentracija

čas
obratovanja

(mg/l)

(m3/h)

(mg/l)

(ur/leto)

(m3/h)

(mg/l)

(ur/leto)

1.
2.
3.
4.
5.
* mejna vrednost
** obvezno predložiti kopijo meritev pooblaščene institucije
B.4.

OSKRBA S PITNO VODO
Spodnjo tabelo izpolnijo vlagatelji, katerih naložbe vključujejo izboljšanje oskrbe, prihranek in/ali kvalitete pitne
vode. V kolikor je potrebna predpriprava pitne vode, je potrebno izpolniti tudi tabelo emisijskih vrednosti, za
parametre, ki izkazujejo največja odstopanja od zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.
Tabela 15. Parametri naložbe s prihranki pitne vode
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parameter

Pred naložbo

Število priključkov
Dolžina novega vodovoda
Dolžina obnovljenega vodovoda
Količina porabljene pitne vode
Število črpališč
Število vodohranov
Oporečen vir pitne vode
Način predpriprave pitne vode

Po naložbi

število
km
km
m3/leto
število
število
DA/NE
-

Tabela 16. Emisijske vrednosti predpriprave in čiščenja oporečnih virov pitne vode
Emisijske
vrednosti**
Št.

1.
2.
3.
4.
5.

snov

MV*
(mg/l)

Izmerjeno stanje pred naložbo
Izmerjeno stanje po naložbi
povprečna
čas
povprečna
pretok
pretok
čas obratovanja
koncentracija obratovanja
koncentracija
(m3/h)

(mg/l)

(ur/leto)

* mejna vrednost
** obvezno predložiti kopijo meritev pooblaščene institucije
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(m3/h)

(mg/l)

(ur/leto)

B.5.

RAVNANJE Z ODPADKI
Tabelo izpolnijo vlagatelji, katerih naložbe vplivajo ali posredno izkazujejo zmanjšanje nastalih
odpadkov bodisi z zbiranjem, predelavo, obdelavo že nastalih odpadkov ali za naložbe v optimizacijo
procesov, pri katerih se zmanjša količina nastalih odpadkov na enoto proizvoda.
Tabela 17. Parametri naložb, ki vključujejo zbiranje, ločevanje, sortiranje ali predelavo odpadkov
Št.
1.

Parameter

Pred naložbo

CERO s sortirnico, kompostarno, proizvodnjo bioplina

DA/NE

2. Kapaciteta sortirnice

ton/leto

3. Kapaciteta kompostarne

ton/leto

4. Kapaciteta zbirnega centra

ton/leto

5. Kapaciteta naprave za proizvodnjo bioplina / biogoriv

ton/leto

6. Nakup nadgradnje vozila za ravnanje z odpadki

število

7.

Nakup naprave za obdelavo/predelavo odpadkov
(kapaciteta stroja/naprave)

8. Posode za ločeno zbiranje odpadkov
19.

Po naložbi

ton/leto
število

Število ločeno zbranih frakcij
nenevarnih odpadkov

število

10. Število ločeno zbranih frakcij nevarnih odpadkov

število

11. Količina zbranih nevarnih odpadkov

ton/leto

12. Količina predelanih frakcij v polizdelek

ton/leto

13. Količina predelanih frakcij v končni izdelek

ton/leto

14. Količina zbranih frakcij za izvoz/sežig

ton/leto

15. Površina zamenjane salonitne kritine

m2

V tabelo se vpišejo podatki o odpadkih, ki so pomembni za vrednotenje učinkov kreditirane naložbe.
Tabela 18. Seznam odpadkov, ki so zajeti v naložbi zbiranja, ločevanja ali predelave odpadkov
Splošno
Št.

Odpadek

klasifikacijska
številka s seznama
odpadkov oz.
nevarnih odpadkov

gostota
odpadka ali
nasipna masa
(t/m3)

1.
2.
3.
4.
5.
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Pred naložbo

Po naložbi

količina odpadkov
(t/leto)

količina odpadkov
(t/leto)

B.6 EMISIJE V ZRAK
V tabelo vpišejo podatke vlagatelji, katerih naložbe se nanašajo na zmanjšanje emisij plinov in/ali prašnih snovi
v zrak. Navedejo naj tudi parametre naložbe, ki so zanjo specifične, in bistveno vplivajo na izboljšanje stanja
okolja. V tabelo emisijskih vrednosti se vnesejo koncentracije snovi, ki se z naložbo bistveno spremenijo.
Tabela 19. Parametri naložbe z izkazanimi učinki emisij v zrak
Št. Parameter

Pred naložbo

1. Tehnološka posodobitev proizvodnje

DA/NE

2. Postavitev nove tehnološke linije

DA/NE
ton/leto
kos/leto
ur/leto

3. Kapaciteta naprave
4. Število ur obratovanja

Po naložbi

5.
6.
7.
Tabela 20. Koncentracijske vrednosti parametrov naložbe, ki povzročajo emisije v zrak
Emisijske
vrednosti**
Št.

snov

Izmerjeno stanje pred naložbo

Izmerjeno stanje po naložbi

MV*

pretok

povprečna
koncentracija

čas
obratovanja

pretok

(mg/l)

(m3/h)

(mg/l)

(ur/leto)

(m3/h)

povprečna
čas obratovanja
koncentracija
(mg/l)

(ur/leto)

1.
2.
3.
4.
5.
* mejna vrednost
** obvezno predložiti kopijo meritev pooblaščene institucije

Tabela 21. Parametri ukrepov za spodbujanje trajne mobilnosti
Št.
1.
2.
3.
4.
5.

Parameter

Pred naložbo

Število parkirnih mest P+R
Število uporabnikov
Število mest v kolesarnici
Število koles ali drugih vozil z zmanjšano emisijo
Dolžina kolesarskih stez

6. Ocena zmanjšanja emisij CO2
7. Ocena zmanjšanja emisij prašnih delcev
8.
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število
število
število
število
km
t
(CO2)/leto
t
(pm10)/leto

Po naložbi

B.7 NOVE OKOLJSKE TEHNOLOGIJE
V kolikor se naložba nanaša na nove tehnološke linije za proizvodnjo, ki izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja
okolja (s prihrankom vode, energije ali zmanjšanjem emisij v zrak) oziroma presegajo veljavne okoljske standarde
EU, spremembo proizvodnega procesa na način, da emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, ki so
nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda) ali postavitev procesov oz. naprav za proizvodnjo
biogoriv, iz surovin, pridelanih na sonaravni način, navedite njihove značilnosti in kapaciteto:

22

Poslovna skrivnost
B.8. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH IN OKOLJSKIH KRITERIJEV

DA

NE

Priložite kopije dokazil, ki ste jih navedli v tabelah v celotnem poglavju B, ter jih ustrezno označite (npr. kopije
meritev, emisijski monitoringi in podobno).
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Poslovna skrivnost
C.

DA

NE

FINANČNI PODATKI O NALOŽBI
Vsi finančni podatki o vrednosti naložbe (v poglavju C.1. in C.2.) naj bodo podani brez DDV,
razen za vlagatelje, ki nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV.
Posebej opozarjamo na skladnost skupne vrednosti računov in predračunov, navedenih v tabelah
24 in 25, ter skupnim zneskom naložbe iz poglavja C.1., ki mora biti enaka vrednosti celotne
naložbe iz poglavja A.1.

C.1.

VREDNOST CELOTNE NALOŽBE IN VIRI FINANCIRANJA
Tabela 22. Vrednost naložbe
Stroški
(v EUR)
(A) Faza načrtovanja in projektiranja
Dejavnosti, ki se nanašajo na načrtovanje (projektna
dokumentacija, itd.)
Vodenje projekta v fazi načrtovanja
Drug stroški, ki se nanašajo na fazo načrtovanja
(komunalni prispevki, itd.)
Skupaj stroški - faza načrtovanja (A)
(B) Faza nabave in postavitve
1. Opredmetena osnovna sredstva
1.1. Zemljišče
1.2. Gradbeni objekti skupaj
1.2.1. Strojne inštalacije
1.2.2. Električne inštalacije
1.2.3. Gradbena dela, stavbe
1.2.4. Drugo
1.3. Oprema
1.3.1. Stroški nabave opreme
1.3.2. Transport, dostava
1.3.3. Merilna in regulacijska oprema
1.3.4. Drugo
2. Neopredmetena osnovna sredstva
3. Obratna sredstva
4. Vodenje projekta, tehnični nadzor
5. Drugi stroški
Skupaj stroški - faza nabave in postavitve (B)

SKUPAJ STROŠKI NALOŽBE* (A+B)
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Opombe

Poslovna skrivnost

DA

Tabela 23. Viri financiranja

Skupna vrednost
financiranja
(v EUR)

VIR FINANCIRANJA
1. Lastna denarna sredstva vlagatelja
2. Dokapitalizacija (navedite osebe, rok za dokapitalizacijo ter obstoječe dokumente v zvezi z
dokapitalizacijo)
2.1.
2.2.
2.3.
3. Nepovratna sredstva (navedite dajalca nepovratnih sredstev ter priložite sklep o dodelitvi v kolikor
vam je bil že izdan)
3.1.
3.2.
3.3.
4. Izdaja obveznic (priložite prospekt oziroma dokument iz katerega izhaja namera o izdaji)
5. Krediti
5.1. Kredit Eko sklada
5.2. Ostali krediti
Obrestna
mera

Kreditodajalec

Mesečna
obveznost
(v EUR)

Datum
sklenjene
pogodbe

Datum
končne
zapadlosti

Predlagano
zavarovanja
kredita

Vrsta leasinga /
najema

Mesečna
obveznost
(v EUR)

Datum
končne
zapadlosti

Datum sklenjene
pogodbe

6. Najem ali leasing
Leasingodajalec
/ najemodajalec

Predmet
leasinga /
najema

NE

7. Drugo
7.1.
7.2.
7.3.
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA NALOŽBE
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DA

NE

C.2 REKAPITULACIJA RAČUNOV / PREDRAČUNOV
V tabeli je potrebno vnesti osnovne podatke iz že realiziranih računov (tabela 24.) in ponudbenih predračunov
(tabela 25.). Kopije že plačanih računov in predračunov priložite v poglavje C.3.
Prosimo, da račune/predračune v levem zgornjem kotu oštevilčite z zaporedno številko, pod katero jih boste vpisali
v tabeli.
V kolikor je računov/predračunov več, kot je prostih mest v tabelah, tabeli kopirajte, izpolnite več strani in skupni
znesek računov/predračunov vnesite le na zadnji list.
V tabeli 25. v zadnji stolpec vpišite predviden datum plačila glede na predvideno dinamiko izvajanja naložbe.
V kolikor obseg spodnjih tabel ne zadošča, prosimo priložite lastne.
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DA

V kolikor obseg spodnjih tabel ne zadošča, prosimo priložite lastne.

Tabela 24. ŽE PLAČANI RAČUNI (priprava projektne dokumentacije, ...)

Št.

Datum
Št.
računa dokumenta

Izstavitelj računa

Predmet
računa

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
Skupaj plačani računi
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Znesek v EUR
brez DDV

z DDV

Plačan
dne

NE

Poslovna skrivnost
Tabela 25.
PREDRAČUNI
Št.

Datum
računa

DA

NE

(še ni računov, navedete lahko tudi projektantski predračun)
Št.
dokumenta

Izstavitelj
dokumenta

Znesek v EUR
Predmet

Pr1
Pr2
Pr3
Pr4
Pr5
Pr6
Pr7
Pr8
Pr9
Pr10
Pr11
Pr12
Pr13
Pr14
Pr15
Skupaj znesek predračuni
Skupaj računi + predračuni
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brez DDV

z DDV

Predvideni
datum
plačila

Poslovna skrivnost

DA

NE

C.3 POGODBE, PONUDBENI PREDRAČUNI, RAČUNI
V to poglavje razpisne dokumentacije naj vlagatelj priloži naslednje priloge (v kolikor z njimi že razpolaga):

•
•
•

izstavljeni računi oziroma pogodbe izbranih izvajalcev za stroške, ki nastanejo pred začetkom izvajanja
naložbe;
ponudbe, predračuni izbranih izvajalcev;
sklep o izbiri izvajalcev (velja za tiste vlagatelje, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z Zakonom o
javnem naročanju).
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