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VLOGA 

70SUB-PP19 

 
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov 

 

1 PODATKI OBČINE  

Polno ime:  

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Matična številka:  Davčna številka:  

Telefonska številka:  Elektronska pošta:  

 občina ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka 

 občina ima določen delež ozemlja v zavarovanem območju 

 

2 PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

 
Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude (zakoniti zastopnik) 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:   Elektronska pošta:  
 

Kontaktna oseba 

Ime in priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:   Elektronska pošta:  

 

3 PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

Številka bančnega računa občine: 

SI56  

 

4 PODATKI O NOVEM VOZILU IN PODATKI O NAMENU NAKUPA NOVEGA VOZILA 

 

Število novih vozil:   

Osnovni podatki o novem vozilu (vozilo 1) 

Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

Kategorija in vrsta:   Oblika nadgradnje:  Moč motorja:  

 vozilo na električni pogon, brez emisij CO2  vozilo na vodik, brez emisij CO2 

Namen nakupa novega vozila: 

 širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa 

 
na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa zamenjati vozila z visokimi 
emisijami 

 Podatki o vozilu, ki bo zamenjano z novim: 

 Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

 Identifikacijska številka (VIN):  Kategorija in vrsta:  

 Vrsta goriva/pogona:  Emisijski razred:  Moč motorja:  

 za prevoz potnikov in njihove prtljage  

Dodatna vozila vpišite na strani 3 obrazca Vloga 70SUB-PP19. 
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5 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik občine izjavljam: 

- da bodo vsa vozila, ki so predmet te vloge, v lasti občine in da bodo vozila uporabljena za namen, določen z 

javnim pozivom; 

- da nobenega vozila, za katerega bo dodeljena spodbuda na podlagi te vloge, občina ne bo odtujila v času 

najmanj treh let od prve registracije vozila; 

- da vozilo, ki bo nadomeščeno z novim vozilom, ne bo več uporabljeno za prevoz potnikov; 

- da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in 

veljavnimi predpisi; 

- da občina nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s.; 

- da nakup vozila ne predstavlja obliko državne pomoči;  

- da ima občina sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt 

razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude; 

- da za nakup vozil, ki so predmet te vloge, občina ni prejela spodbude dobaviteljev električne energije, toplote, 

plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14); 

- da se občina strinja, da bosta njeno ime in višina nepovratne finančne spodbude 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). 

 

 
 

 
 

6 OBVEZNE PRILOGE 

 - predračun/ponudba za nakup vozila;  
- tehnična dokumentacija proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz 

katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila 
ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali 
podani ločeno v specifikaciji vozila; 

- dokument, iz katerega bo razvidna širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali 
medkrajevnega potniškega prometa - dokument se predloži v primeru, če je novo vozilo namenjeno širitvi 
oziroma vzpostavitvi nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa. 

 

 

 
Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov: 

Eko sklad, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana 
  

 

 

 

Kraj in datum Ime in priimek 

(zakoniti zastopnik) 

 

(žig) Podpis 
 

 



Vloga 70SUB-PP19   Stran 3 

 

4 
PODATKI O NOVEM VOZILU IN PODATKI O NAMENU NAKUPA NOVEGA VOZILA 
(nadaljevanje) 

 

Osnovni podatki o novem vozilu (vozilo _____) 

Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

Kategorija in vrsta:   Oblika nadgradnje:  Moč motorja:  

 vozilo na električni pogon, brez emisij CO2  vozilo na vodik, brez emisij CO2 

Namen nakupa novega vozila 

 širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa 

 
na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa zamenjati vozila z visokimi 
emisijami 

 Podatki o vozilu, ki bo zamenjano z novim: 

 Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

 Identifikacijska številka (VIN):  Kategorija in vrsta:  

 Vrsta goriva/pogona:  Emisijski razred:  Moč motorja:  

 za prevoz potnikov in njihove prtljage  

 

Osnovni podatki o novem vozilu (vozilo _____) 

Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

Kategorija in vrsta:   Oblika nadgradnje:  Moč motorja :  

 vozilo na električni pogon, brez emisij CO2  vozilo na vodik, brez emisij CO2 

Namen nakupa novega vozila 

 širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa 

 
na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa zamenjati vozila z visokimi 
emisijami 

 Podatki o vozilu, ki bo zamenjano z novim: 

 Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

 Identifikacijska številka (VIN):  Kategorija in vrsta:  

 Vrsta goriva/pogona:  Emisijski razred:  Moč motorja:  

 za prevoz potnikov in njihove prtljage  

 

Osnovni podatki o novem vozilu (vozilo _____) 

Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

Kategorija in vrsta:   Oblika nadgradnje:  Moč motorja:  

 vozilo na električni pogon, brez emisij CO2  vozilo na vodik, brez emisij CO2 

Namen nakupa novega vozila: 

 širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa 

 
na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa zamenjati vozila z visokimi 
emisijami 

 Podatki o vozilu, ki bo zamenjano z novim: 

 Proizvajalec:  Znamka in komercialna oznaka:  

 Identifikacijska številka (VIN):  Kategorija in vrsta:  

 Vrsta goriva/pogona:  Emisijski razred:  Moč motorja:  

 za prevoz potnikov in njihove prtljage  

 


