VLOGA
JAVNI POZIV 79SUB-EVOB20
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
1.

PODATKI VLAGATELJA
Ime in priimek: _________________________________________________________

spol:

M

Ž

Datum rojstva: _________________________________________________________
Davčna številka:
Naslov (ulica in/ali kraj): ___________________________________________________________________
Poštna št. in pošta: _______________________________________________________________________
Občina: ________________________________________________________________________________
Telefonska številka: ______________________________________________________________________
Naslov elektronske pošte: _________________________________________________________________

2.

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Številka osebnega bančnega računa vlagatelja: SI56
Podatki o osebnem bančnem računu vlagatelja v primeru nakazila na bančni račun, odprt v tujini:
Številka računa: _________________________

3.

UKREP

3.1.

Kategorija vozila, ki je predmet spodbude:
novo električno vozilo kategorije

3.2.

SWIFT ali BIC koda: __________________________

M1

N1

L7e

L3e

L2e

L1e-B

testno električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

predelava v električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

L6e

L5e

L4e

L6e

Drugi podatki o vozilu, ki je predmet spodbude:
Proizvajalec vozila (znamka): ______________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): ________________________________________________________
Identifikacijska številka vozila (VIN):
Dodatna vozila vpišite na strani 4
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4.

KREDIT EKO SKLADA

Vlagatelj izjavljam, da:
je bil za to naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada, j.s., s kreditno odločbo št. ________________________
in da:
se nepovratno finančno spodbudo nakaže na moj osebni račun (kredit se odobri največ v višini razlike
med priznanimi stroški naložbe po predračunu in nepovratno finančno spodbudo);
se nepovratno finančno spodbudo nakaže za delno poplačilo kredita (kredit se odobri v celotnem znesku
priznanih stroškov predračuna).
za to naložbo ni bilo dodeljenega kredita Eko sklada, j.s.
V primeru, ko bi vsota nepovratne finančne spodbude in kredita presegla vrednost priznanih stroškov kreditirane
naložbe, se nepovratna finančna spodbuda nakaže izključno kot delno poplačilo odobrenega kredita.

5.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV

Podpisani vlagatelj izjavljam:
-

-

-

-

da sem seznanjen in se strinjam s pogoji javnega poziva 79SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude
občanom za električna vozila;
da je naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
da nimam zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ter da izpolnjujem morebitne druge pogodbene zaveze
po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;
da nimam neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
da nisem v postopku zaradi insolventnosti;
da nimam blokiranega transakcijskega računa;
da imam stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
da imam pravico vse v upravnem postopku priložene predračune za izvedbo naložbe uveljavljati za pridobitev
nepovratne finančne spodbude v svojem imenu;
da je vozilo kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil;
da vozila, ki je predmet spodbude, ne bom odtujil v času 2 (dveh) let od prve registracije vozila s strani
vlagatelja, pri čemer se v primeru odpovedi lizinga zaradi odkupa vozila s strani prejemnika pravice do
nepovratne finančne spodbude ne šteje za odtujitev;
da za ukrep, za katerega kandidiram, nisem prejel spodbude 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);
da se strinjam, da bodo moje ime, naslov ter vrsta in velikost financiranega projekta po prejemu sredstev
objavljena 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) in v skladu z drugim
odstavkom 316. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);
da se moji osebni podatki lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam vso materialno in
kazensko odgovornost. Eko skladu dovoljujem, da vse v vlogi navedene podatke preveri pri upravljavcih zbirk
teh podatkov.

_______________________________
Kraj

_____________________
Datum

__________________________________
Podpis vlagatelja

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
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6.

PRILOGE ZA POSAMEZEN UKREP

6.1.
−

−
−
−
−

6.2.
-

Nakup novega/testnega električnega vozila:
kopija računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za predmetno
vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije). Na računu za testno vozilo mora biti navedeno, da gre
za nakup testnega vozila;
dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma v primeru finančnega
lizinga, kopija pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
čitljiva kopija prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega na ime vlagatelja;
v primeru nakupa testnega vozila je potrebno priložiti vsa prometna dovoljenja za predmetno vozilo in morebitna dokazila o
odjavi vozila iz prometa;
čitljiva kopija potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Predelava obstoječega vozila v električno:
kopija/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne
dele kot tudi stroške del;
dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
čitljiva kopija prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega na ime vlagatelja;
čitljiva kopija potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
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Zap.
št.

PODATKI O VOZILIH

___

Kategorija vozila, ki je predmet spodbude:
novo električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

L3e

L2e

L1e-B

testno električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

predelava v električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

L6e

L5e

L4e

L6e

Drugi podatki o vozilu, ki je predmet spodbude:
Proizvajalec vozila (znamka): ______________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): ________________________________________________________
Identifikacijska številka vozila (VIN):

___

Kategorija vozila, ki je predmet spodbude:
novo električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

L3e

L2e

L1e-B

testno električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

predelava v električno vozilo kategorije

M1

N1

L7e

L6e

L5e

L4e

L6e

Drugi podatki o vozilu, ki je predmet spodbude:
Proizvajalec vozila (znamka): _____________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _______________________________________________________
Identifikacijska številka vozila (VIN):
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