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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

Želeni odlog odplačila glavnice:

mesecev

Doba vračila naložbe:

let

(do 15 let in ne dlje od dobe vračila naložbe)
(do 12 mesecev)

(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 polic
5 - hipoteka na nepremičnini
6 - zastava premičnin
7- drugo

( podatek iz poglavja D)

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

tehnično področje

Kontaktna oseba

finančno področje

Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon / mobilni:
Telefaks:
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

< 50

< 250

≥ 250

Letni promet v mio EUR

< 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

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Ime in sedež nadrejene družbe:
Matična številka nadrejene družbe:
E.

Nadrejena in hkrati podrejena družba, nezavezana za sestavitev
konsolidiranega letnega poročila:
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
Izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, točni.
Izrecno dovoljujemo Eko skladu j.s. (v nadaljavanju 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.
Izjavljamo, da vlagatelj ne izvaja programa sanacije, za katerega bi mu bila odobrena kakršnakoli
sredstva državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Smernice Skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, Ur. list EU, št. 2004/C 244/02) in
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. list RS, št. 110/02,
91/05, 112/05-UPB1, 31/07, 44/07-UPB2 in 51/11) .

3.2

2

Izjavljamo, da smo za upravičene stroške predmetno naložbo prejeli državno pomoč 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.
3

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih prejeli pomoč po načelu »de minimis« 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
1

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
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3.3

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja potrjujem, da bomo pred podpisom kreditne pogodbe
Eko skladu posredovali vse listine in podatke, ki so potrebni pri postopkih preverjanja identifikacije
vlagatelja in lastnikov ter drugih postopkih, kot jih določa veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (ZPPDFT; Ur. list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 in 19/14) in predpisi,
izdani na podlagi navedenega zakona.
Če zakoniti zastopnik ne kaže pripravljenosti za sodelovanje z Eko skladom pri zagotavljanju
zahtevanih podatkov in zaradi tega ni mogoče ugotoviti dejanskega lastništva, Eko sklad, j.s. v skladu z
ZPPDFT ne sme skleniti kreditne pogodbe oziroma izvršiti transakcije. V skladu z usmeritvami Banke
Slovenije se izmikanje pri posredovanju zakonsko zahtevanih podatkov presoja z vidika morebitnih
razlogov za sumljivo poslovanje.
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da
ima vlagatelj kot izvajalec in nosilec pravice do kredita za naložbo, ki je predmet vloge za dodelitev
kredita, poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
Vlagatelj se zavezujem, da bom na zahtevo Eko sklada predložil ustrezna dokazila o poravnanih
obveznostih iz prejšnjega odstavka.

3.4

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.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika
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A.4

DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI

Obvezno je treba 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:


pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev.

A.5
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, Ur. list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 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 (Ur. list RS, št. 51/14 in 57/15) 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 na električni ali hibridni pogon (kombinacija
motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) za cestni promet ali vozil za prevoz 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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