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VLOGA 
JAVNI POZIV 78FS-PO19 

Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih 

1 PODATKI O VLAGATELJU 

Polno ime:  

Naslov sedeža (ulica in hišna številka): 

Poštna številka in pošta:  

Matična številka: Davčna številka: 

2 PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe (zakoniti zastopnik): 

Ime in priimek: Funkcija: 

Telefonska številka: E-pošta:

Kontaktna oseba: 

Ime in priimek: Funkcija: 

Telefonska številka: E-pošta:

3  PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Številka bančnega računa vlagatelja: 

SI56 



Vloga 78FS-PO19 Stran 2 

4  FINANČNI PODATKI O NALOŽBI IN ŽELENI ZNESEK KREDITA 

Vrednost naložbe:  EUR brez DDV (obvezno navesti) 

 EUR z DDV (obvezno navesti) 

Želeni znesek kredita:  EUR (neobvezno) 

Želena odplačilna doba:  let   (do 15 let; ukrepa B in E do 15 let, ukrep D do 5 let,  
 ukrepi A, C, F in G do 3 let) 

Doba vračila naložbe:  let   (podatek iz priloge Presoja kreditne sposobnosti) 
Način odplačila kredita:       mesečno               kvartalno 

Višina kredita znaša največ do 80 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV, razen za tiste naložbe, za katere vlagatelji nimajo 
pravice do odbitka vstopnega DDV). 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   PODATKI O LOKACIJI, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA (v primeru ukrepov B, D, E, F in G) 

Naslov, poštna številka in 
pošta (če obstaja): 

Občina: 

Številka in ime katastrske občine: 

Številka parcele: ID številka stavbe: Številka dela stavbe: 
       (če obstaja)          (če obstaja) 

V primeru, da se bo naložba izvajala na več lokacijah, se naslednje navedejo na obrazcu, ki se nahaja na strani 10 vloge. 

6 UKREPI 

A MOBILNOSTNI NAČRTI 

Velikost podjetja glede na število zaposlenih: 
 mikro ali majhno         srednje         veliko 

     (10 do 49 zaposlenih)           (50 do 499 zaposlenih)  (500 in več zaposlenih) 

Mobilnostni načrt bo pripravljen: 
  v lastni izvedbi  
  s pomočjo zunanjega izvajalca 

B PARKIRIŠČA ZA KOLESA IN KOLESARNICE 

Število parkirnih mest za kolesa: _____________ 

Kolesarnica: 
  je večja od 20 m2, zato je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (enostavno), ki je priloga k vlogi 
  ne presega 20 m2, zato gradbeno dovoljenje ni potrebno 

Kolesarnica izpolnjuje naslednje zahteve (določene v Tehničnih pogojih): 
Obvezno 

 pokritost/streha 
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 možnost prikleniti kolo na stojalo 
 parkirni prostor (dimenzijsko ustrezen) 
 zagotovljeno stabilno stojalo 
 dostopnost 
 neoviran dostop 

Dodatno (za doseganje višje spodbude) 
 zagotovljena varnost koles pred krajo in poškodbami (razsvetljava, vidnost, video nadzor) 
e-polnilnica kolesa in skirojev
upoštevanje posebnih vozil
servis (škatla z orodjem ali servisno stojalo)
tuši in garderobe za zaposlene
možnosti registracije delovnega časa v kolesarnici
zaklepanje kolesarnic
ukinitev parkirnih mest za avtomobile ali uvedba plačljivosti

C KOLESA IN ELEKTRIČNA KOLESA 

Število in tip koles: 
 kolo ali zložljivo kolo, število: _____________ 
 električno kolo, število: _____________   
 tovorno kolo, število: _____________ 
 električno kolo tipa tovorno kolo, število: _____________ 

Dodatno (za doseganje višje spodbude) 
  tovorna kolesa se bodo uporabljala za dostavo 

D ELEKTRIČNE POLNILNICE 

Število polnilnic: _____________ 

Polnilnice: 
 so skladne s tehnično prilogo Uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni 

list RS, št. 41/17) ter z veljavnimi pravilniki in tehničnimi smernicami s področja stavb ter drugo veljavno 
zakonodajo 

 vozilu dovajajo izmenični tok (AC) in so z močjo omejene na največ 22 kW na posamezno polnilno mesto 
 podpirajo dinamično upravljanje obremenitve t. i.: Dynamic Load Management System (DLM), mora 

omogočati inteligentno upravljanje z močjo ene ali več polnilnih postaj, če delujejo istočasno na isti lokaciji 
 podpirajo brezžično povezavo (na primer 3G ali 4G) in podpirajo protokol vsaj OCPP 1.6 ali novejši 

Dodatno (za doseganje višje spodbude) 
 polnilnica se napaja tudi s sončno energijo, ki je proizvedena na lokaciji (po t.i. sistemu samooskrbe), pri 

čemer je minimalna moč sončne elektrarne na polnilno mesto vsaj 2,5 kW 
 polnilnica se nahaja v zaprtem prostoru, v katerem ne pride do nizkih temperatur 



E POLNILNICE ZA VOZILA NA VODIK 

Polnilnice: 
 se bodo uporabljale za polnjenje avtomobilov (700 barov), število: _____________ 
 se bodo uporabljale za polnjenje avtobusov, viličarjev itd. (350 barov), število: _____________ 
  bodo upoštevale veljavne varnostne predpise 
  bodo uporabljale vir proizvodnje H2 iz obnovljivih virov električne energije ali viškov elektrike 
  bodo imele tudi produkcijsko enoto (elektrolizo), če se bo H2 proizvajal na mestu polnilnice 

F PRIKAZOVALNIKI BLIŽNJIH POSTAJALIŠČ IN ODHODOV Z NJIH V REALNEM ČASU 

Interaktivni prikazovalniki: 
 notranji LCD ali LED zasloni ob vhodu/izhodu iz objekta službe, število: _____________ 
 zunanji LCD ali LED zasloni, število: _____________ 

G REGISTRATORJI PRIHODA/ODHODA ZA TRAJNOSTNE NAČINE PREVOZA 

Število registratorjev: _____________ 

7 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV 

 Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam: 
− 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 vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to usposobljen izvajalec 

z registrirano dejavnostjo;
− da smo za izvedbo naložbe pridobili soglasja lastnikov in solastnikov nepremičnine, kjer bo izvedena 

naložba;
− da bodo vsi predmeti sofinanciranja v lasti vlagatelja in da ne bodo odstranjeni oz. bodo v uporabi najmanj 3 

(tri) leta po izplačilu nepovratnih sredstev;
− (v primeru pridobivanja spodbude za električne polnilnice) da bo nadomestilo uporabe polnilnih postaj za 

zaposlene baziralo na dejanski količini porabljene električne energije in ne na času polnjenja ali na času ko je 
avto priključen na polnilni postaji ter da bo ta cena primerljiva njihovim gospodinjskim cenam električne 
energije ali cenejša, in da bomo na ta način s programom spodbujanja uporabe zagotovili, da bodo električna 
vozila na teh parkirnih mestih ves čas električno priključena na polnilnice in uporabljala način oddaljenega 
vodenja moči;

− 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 ter da izpolnjujemo morebitne druge pogodbene 
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zaveze po pogodbah sklenjenih z Eko skladom; 
− da nismo v postopku zaradi insolventnosti;
− 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 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 se naši osebni podatki lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.

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 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;

− da kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne bodo odsvojena ali oddana v najem ali zakup
pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada, j.s..;

− da sem seznanjen, 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 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.

8 IZJAVA O PREJETI  POMOČI 

Spodaj podpisani pooblaščenec/zakoniti zastopnik (ime in priimek) upravičene osebe 

(naziv podjetja) izjavljam1: 

1. da je/ ni (izberite) bila upravičeni osebi v zadnjem triletnem obdobju dodeljena pomoč »de minimis« (vključite tudi že
odobrene, a še ne izplačane pomoči), in sicer pri sledečih dajalcih pomoči:

dajalec pomoči v znesku EUR 

dajalec pomoči v znesku EUR 

dajalec pomoči v znesku EUR; 

1 V kolikor podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ni prejelo državnih pomoči pod točko 1., 2. in (ali) 3., je potrebno vpisati znesek 
0,00 EUR. Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste 
upravičene stroške bo preverjen v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. 
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2. da /  da ne (izberite) kandidira upravičena oseba pri drugih dajalcih pomoči za »de minimis« pomoč v višini

EUR; 
3. da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, kot jih prijavlja upravičena oseba v tem

javnem pozivu, znaša skupaj _________________ EUR, ter da dodeljena sredstva po tem javnem pozivu ne bodo
presegla zgornje meje »de minimis« pomoči in stopnje sofinanciranja po predpisih drugih že prejetih (ali zaprošenih)
državnih pomoči za iste upravičene stroške;

4. da gre v primeru upravičene osebe za primer (obvezno označite):

- pripojenega podjetja    DA        NE 
- delitve podjetja    DA        NE 

5. da je upravičena oseba povezana z naslednjimi podjetji v enotno podjetje:

Naziv podjetja Matična številka podjetja 

6. da je upravičena oseba seznanjena, da finančna spodbuda po tem razpisu pomeni obliko državne pomoči;

7. da bo upravičena oseba Eko sklad, j.s. sprotno obveščala o morebitnih dodeljenih sredstvih iz naslova državne pomoči.

9 PRILOGE 

Vse potrebne priloge za posamezen ukrep so navedene v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega poziva. 

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

Kraj in datum Ime in priimek 
(zakoniti zastopnik) 

(žig) Podpis 
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SOGLASJE SO/LASTNIKA NEPREMIČNINE OZ. PARCELE, KJER BO NALOŽBA IZVEDENA 
78FS-PO19 

To stran izpolnite in pošljite le v primeru ukrepov B, D, E, F in G, če vlagatelj ni edini lastnik oziroma če je več solastnikov! 
 

1 PODATKI SOGLASODAJALCA 

Polno ime:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    
 
2 PODATKI VLAGATELJA 

Naziv:  

Naslov (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    
 
3 PODATKI O LOKACIJI, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA  
 
Naslov, poštna številka in pošta (če obstaja):      _________________________________________________________ 

Občina: _________________________________________________________ 

Številka in ime katastrske občine: _________________________________________________________ 

Številka parcele: ____________ ID številka stavbe: ____________    Številka dela stavbe: ____________ 

                                                     (če obstaja)                                    (če obstaja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 IZJAVA - SOGLASJE 

 
Podpisani soglasodajalec soglašam, da bo na lokaciji, ki je navedena v točki 3, vlagatelj vloge za 
pridobitev nepovratnih sredstev, ki je naveden v točki 2, izvedel naslednjo/e naložbo/e: 
 

 B - Parkirišča za kolesa in kolesarnice 
 D - Električne polnilnice 
 E - Polnilnice za vozila na vodik 
 F - Prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času 
 G - Registratorji prihoda/odhoda za trajnostne načine prevoza 

 

 

  

     

Kraj  Datum  Podpis soglasodajalca 
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PODATKI O LOKACIJAH, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA  
78FS-PO19 

To stran izpolnite in pošljite v primeru, ko se bo naložba izvajala na več nepremičninah oz. lokacijah! 
 

 
 
2. 
Naslov, poštna številka in pošta (če obstaja):      
_________________________________________________________ 
Občina: _________________________________________________________ 

Številka in ime katastrske občine: _________________________________________________________ 

Številka parcele: ____________ ID številka stavbe: ____________    Številka dela stavbe: ____________ 

                                                     (če obstaja)                                    (če obstaja) 
 
3. 
Naslov, poštna številka in pošta (če obstaja):      
_________________________________________________________ 
Občina: _________________________________________________________ 

Številka in ime katastrske občine: _________________________________________________________ 

Številka parcele: ____________ ID številka stavbe: ____________    Številka dela stavbe: ____________ 

                                                     (če obstaja)                                    (če obstaja) 
 
4. 
Naslov, poštna številka in pošta (če obstaja):      
_________________________________________________________ 
Občina: _________________________________________________________ 

Številka in ime katastrske občine: _________________________________________________________ 

Številka parcele: ____________ ID številka stavbe: ____________    Številka dela stavbe: ____________ 

                                                     (če obstaja)                                    (če obstaja) 
 
5. 
Naslov, poštna številka in pošta (če obstaja):      
_________________________________________________________ 
Občina: _________________________________________________________ 

Številka in ime katastrske občine: _________________________________________________________ 

Številka parcele: ____________ ID številka stavbe: ____________    Številka dela stavbe: ____________ 

                                                     (če obstaja)                                    (če obstaja) 
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