VLOGA
JAVNI POZIV 80EV-PO20
Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila
1.

PODATKI VLAGATELJA

1.1

Polno ime: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

1.2

Naslov sedeža (ulica in hišna številka): _______________________________________________________________

1.3

Poštna številka in pošta: __________________________________________________________________________

1.4

Občina: ________________________________________________________________________________________

1.5

Matična številka:

1.6

Davčna številka:
_

1.7

1

Velikost :
mikro podjetje

malo podjetje

srednje podjetje

veliko podjetje

_

1.8

Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto:
število zaposlenih: ______________ ,
letni promet: ______________ EUR,
bilančna vsota: _____________ EUR,
_

1.9

Morebitna partnerska oziroma povezana podjetja:
polno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja: __________________________________________________
polno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja: __________________________________________________
polno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja: __________________________________________

1.10

Vlagatelj ima pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost za to naložbo:

1.11

Vozilo/a bo/do namenjeno/a opravljanju:
pridobitne gospodarske dejavnosti

DA __ %

NE

negospodarske dejavnosti

2.

PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH

2.1

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe (zakoniti zastopnik)
Ime in priimek: ______________________________________ Funkcija: ___________________________
Telefonska številka: _________________ E-pošta: _____________________________________________

2.2

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: _____________________________________ Funkcija: _____________________________________
Telefonska številka: _________________ E-pošta: _____________________________________________________

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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3.

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Številka bančnega računa vlagatelja:

SI56

Podatki o bančnem računu vlagatelja, v primeru nakazila na bančni račun odprt v tujini:
Številka računa:

4.

SWIFT ali BIC koda banke:

FINANČNI PODATKI O NALOŽBI IN ŽELENI ZNESEK KREDITA

Vrednost naložbe:

_____________________ EUR brez DDV (obvezno navesti)

Želeni znesek kredita:

_____________________ EUR (neobvezno)

Želena odplačilna doba:

_____________________ let (do 5 let in ne dlje od dobe vračila naložbe)

Način odplačila kredita:

mesečno

kvartalno

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in
kredita ne presega priznanih stroškov naložbe.
Za pridobitev kredita je potrebno priložiti izpolnjena obrazca »Predlog zavarovanja vračila kredita« in »Presoja kreditne
sposobnosti«, ki sta sestavni del vloge, skladno z »Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti
zavarovanja«.

5.

UKREP
novo električno vozilo __________ (število)
predelava v električno vozilo __________ (število)

5.1

Podatki o vozilih
Proizvajalec vozila (znamka): ______________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): ________________________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo

predelava

Kategorija vozila:
M1
N1

L7e

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

Identifikacijska številka vozila za predelavo (VIN):
Dodatna vozila vpišite na strani 6

5.2

Parametri naložbe:
Vozilo bo nadomestilo obstoječe vozilo:

DA

NE

V kolikor gre za zamenjavo vozila, izpolnite spodnjo tabelo in navedite njegovo znamko in oznako:
_________________________________________________________________

Parameter

Enota

1.

Vrsta goriva

-

2.

Poraba goriva za prevoženih 100 km

l/100 km

3.

Število prevoženih kilometrov v letu

km/leto
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6.

IZJAVA UPRAVIČENE OSEBE OZ. VLAGATELJA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam:
 da so bila za nakup vozil, ki so predmet te vloge, že prejeta (ali zaprošena) javna sredstva lokalne skupnosti,
države ali EU v skupnem znesku ________EUR, kar predstavlja _____% upravičenih stroškov naložbe, in sicer
iz naslova:
1. oprostitve ali zmanjšanja plačila takse ali trošarine v znesku ___________________________ EUR;
2. dodelitve nepovratnih sredstev v znesku ____________________________________________ EUR;
3. pridobitve drugih oblik pomoči (navedite): _____________________ v znesku ______________ EUR;
(Potrebno izpolniti, tudi če za navedena vozila vlagatelju niso bila dodeljena nobena javna sredstva
lokalne skupnosti, države ali EU; v takem primeru se navede vrednost nič.)
 da je vlagatelj seznanjen, da nepovratna finančna spodbuda po tem pozivu pomeni obliko državne pomoči, če
upravičena oseba opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost;
 da bo upravičena oseba Eko sklad, j.s. sprotno obveščala o morebitnih dodeljenih javnih sredstvih lokalne
skupnosti, države ali EU;
 da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični;
 da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 da bo po pridobitvi nepovratnih sredstev mora vozilo najmanj 2 (dve) leti po prvi registraciji vozila ostalo
registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev;
 v primeru kreditiranja nakupa vozila, to ne sme biti odsvojeno ali oddano v najem ali zakup pred dokončnim
poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada, j.s.;
 da za nakup oz. predelavo vozila z isto identifikacijsko številko ni bila dodeljena spodbuda 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) in iz sredstev državnega proračuna;
 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);
 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;
 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);
 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 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 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 sem seznanjen, da sem v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov, dolžan
vrniti prejeta sredstva Eko sklada, j.s., skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
V primeru vložitve vloge za kredit izjavljam tudi:
 da izrecno dovoljujem Eko skladu, j.s. oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled v dokumentacijo o poslovanju
in ga pooblaščam, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah,
zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujem posredovanje zahtevanih 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 in 81/19) in predpisi, izdani na
podlagi navedenega zakona;
 da bomo po črpanju kredita Eko skladu, j.s. najkasneje 60 dni po zaključku naložbe predložili zaključno poročilo s
finančnim obračunom. Po zaključku naložbe bomo na zahtevo Eko sklada, j.s. v predpisanih rokih dostavljali
poročila o spremljanju okoljskih učinkov naložbe;
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da kreditirano vozilo, 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 sem seznanjen in soglašam, da lahko Eko sklad, j.s. v primeru vloge za kredit 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, 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 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.

Kraj in datum

Ime in priimek
(zakoniti zastopnik)

(žig)
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7.

PRILOGE

7.1

Obvezne priloge vlogi:

-

-

-

7.2

podpisan in potrjen obrazec »Izjava upravičene osebe« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih
sredstvih državne pomoči oziroma pomoči de minimis;
pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja v
skladu s 87. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF);
v primeru, da računovodski izkazi vlagatelja oziroma partnerskih in/ali povezanih podjetij niso dostopni v
javnih bazah podatkov, je potrebno priložiti kopijo računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto, oddanih
na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s
strani AJPES-a. V kolikor je partnersko ali povezano podjetje zavezano za oddajo računovodskih izkazov v
tujini, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi kopije njihovih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno
poslovno leto. V primeru novoustanovljenega podjetja, ki nima potrjenih računovodskih izkazov za zadnje
zaključeno leto, mora vlagatelj navesti ocene podatkov za prihodnje leto, opravljene v dobri veri med
finančnim letom.
v primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še izpolnjena obrazca »Predlog zavarovanja
vračila kredita« in »Presoja kreditne sposobnosti« z vsemi zahtevanimi prilogami.
Obvezne dodatne priloge glede na izbrani ukrep

Nakup novega električnega vozila:
kopija predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava se lahko
predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji
vloge na ta javni poziv; v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo
predračuna za nakup novega vozila, na katerem bo naveden tudi znesek za najem baterije);
podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip,
vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v
specifikaciji vozila.

Predelava obstoječega vozila v električno:
kopija predračuna za storitev predelave vozila;
kopije predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent niso
vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;
podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komercialna
oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so lahko vključeni v predračun, ali podani ločeno v specifikaciji vozila.
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Zap.
št.

PODATKI O VOZILIH

____

Proizvajalec vozila (znamka): _____________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _______________________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo
Kategorija vozila:
M1
N1

predelava
L7e

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

Identifikacijska številka vozila za predelavo (VIN):

____

Proizvajalec vozila (znamka): _____________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _______________________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo
Kategorija vozila:
M1
N1

predelava
L7e

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

Identifikacijska številka vozila za predelavo (VIN):
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