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Potrdilo prejema vloge 

 
VLOGA 

JAVNI RAZPIS 23SUB-CTP13 
Nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 

 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

1.1 Popolno ime podjetja  ________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Naslov sedeža podjetja (ulica in hišna številka):  ___________________________________________________________________________

1.3 Poštna številka in pošta:  _____________________________________________________________________________________________

1.4 Oblika podjetja:  zasebno     javno 

1.5 Matična številka:  

1.6 Davčna številka:  
 

2. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM BANČNEM RAČUNU 

2.1 Številka transakcijskega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne finančne pomoči 

 Številka računa: SI56  
 

3. PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

3.1 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči: 

Ime in priimek:  ____________________________________________________________   funkcija: _______________________________

Telefonska številka: __________________________  Fax: ___________________________  E-pošta:  _______________________________

3.2 

Kontaktna oseba (izpolnite v primeru, če ni enaka, kot v točki 3.1): 

Ime in priimek:  ____________________________________________________________   funkcija: _______________________________

Telefonska številka: __________________________  Fax: ___________________________  E-pošta:  _______________________________
 

4. PODATKI O NOVEM VOZILU, KI JE PREDMET POMOČI 

4.1 Vlagatelj s to vlogo zaproša za dodelitev nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov v 
skupnem številu ________, za katere so osnovni podatki navedeni v spodnji tabeli »Osnovni podatki o vozilu«. 

 
OSNOVNI PODATKI O VOZILU 

Zap. št. Proizvajalec, 
Oznaka vozila 

Številka prometnega 
dovoljenja 

Kategorija 

(N3, M3) 

Identifikacijska številka vozila 

(VIN) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Nadaljevanje tabele na strani 4 
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5. IZJAVA O STATUSU PODJETJA 

Skladno s petim odstavkom 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), podajamo izjavo, da je vlagatelj: 
 

 neodvisno podjetje              partnersko podjetje              povezano podjetje              novoustanovljeno podjetje 

Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnji dve zaključeni leti*: 

leto 2011:                                                                                                                               leto 2012: 

Število zaposlenih: _________________________                                                                Število zaposlenih: _________________________ 

Letni promet: ________________________ EUR                                                                 Letni promet: ________________________ EUR  

Bilančna vsota: _______________________ EUR                                                                Bilančna vsota: _______________________ EUR  
 

 malo podjetje   srednje podjetje    veliko podjetje 

* V primeru novoustanovljenega podjetja, ki nima potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto, se navedejo ocene podatkov za leto 
2013, opravljene v dobri veri med finančnim letom. 
 

Navedeni podatki o številu zaposlenih in finančnih zneskih so podani ob upoštevanju določb Priloge I navedene Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah in vključujejo vsa morebitna partnerska oziroma povezana podjetja: 
 
Popolno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja:  _________________________________________________________________________

Popolno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja:  _________________________________________________________________________

Popolno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja:  _________________________________________________________________________

V primeru velikega podjetja je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih meril, da bo podjetje vlagatelja zaradi dodeljene 
državne pomoči: 
- dejansko povečalo stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajalo ali 

- dejansko povečalo obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajalo, v stvarni ali finančni obliki ali  

- skrajšalo dejanski čas, ki ga bo porabilo za dokončanje projekta ali 

- dejansko povečalo finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajalo. 
 

6. IZJAVA, DA ZOPER PODJETJE VLAGATELJA NI UVEDEN POSTOPEK STEČAJA ALI 
PRISILNE PORAVNAVE 

Izjavljamo, da v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 
39/13 in 56/13) podjetje na dan oddaje te vloge na javni razpis »23SUB-CTP13« ni v težavah. 
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za začetek insolventnega postopka po predpisih, ki urejajo 
finančno poslovanje podjetij. 

 

7. IZJAVA O VIŠINI OZIROMA INTENZIVNOSTI PREJETE DRŽAVNE POMOČI 

Vlagatelj mora to izjavo izpolniti, tudi če za navedena vozila ni prejel nobenih sredstev državne pomoči, v takem primeru navedite vrednost nič. 

Izjavljamo, da so bila za nakup vozil, ki so predmet te vloge, prejeta 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;  

_________________________________________________ v znesku __________________________________________________ EUR;  

_________________________________________________ v znesku __________________________________________________ EUR. 

8. IZJAVA VLAGATELJA, DA NIMA NEPORAVNANIH DOLGOV ZARADI NEZDRUŽLJIVIH 
POMOČI 

Izjavljamo, da nimamo neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom. 

 

9. IZJAVA VLAGATELJA O PREJEMU SREDSTEV V ZVEZI S TVEGANIM KAPITALOM 
Vlagatelj mora to izjavo izpolniti, tudi če za navedena vozila ni prejel nobenih sredstev državne pomoči, v takem primeru navedite vrednost nič. 
Izjavljamo, da smo v zvezi z ukrepi tveganega kapitala že prejeli sredstva v letu ____________ v višini ________________________ EUR. 

 



 
Obr. 23SUB-CTP13 V3   
 3 

10. IZJAVA VLAGATELJA, DA JE PRVI ZAKUPNIK IN DEJANSKI UPORABNIK VOZILA 
Izjavljamo, da bodo vsa vozila, ki so predmet te vloge, v lasti vlagatelja oziroma zakupodajalca in da je v primeru zakupa vlagatelj prvi zakupnik. 
Izrecno izjavljamo, da bomo dejanski uporabnik vseh navedenih vozil, ki so predmet te vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči. 

 

11. IZJAVA O NEODTUJITVI VOZILA, ZA KATEREGA BO DODELJENA NEPOVRATNA 
FINANČNA POMOČ 

Nepreklicno izjavljamo pod civilno in kazensko odgovornostjo, da nobenega vozila, za katero bo dodeljena pomoč na podlagi te vloge na javni 
razpis za dodeljevanje nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov »23SUB-CTP13«, ne bomo 
odtujili v času treh let od prejema pomoči (v primeru finančnega zakupa vozila se odpoved zakupa zaradi odkupa vozila s strani prejemnika ne 
šteje za odtujitev). V nasprotnem primeru bomo kot prejemnik pomoči vrnili dodeljeno nepovratno finančno pomoč skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. V naslednjih desetih letih od dneva kršitve kot prejemnik ne moremo zaprositi za državno pomoč. 

 

12. IZJAVA O POOBLASTILU ZA PRIDOBITEV PODATKOV 
Vlagatelj s podpisom te vloge pooblašča Eko sklad j.s. za pridobitev predloženih podatkov pri pooblaščenih upravljavcih javnih evidenc za 
naslednje podatke, za katere ni predložil obveznih prilog: 
- registracijo za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 Cestni tovorni promet oziroma 49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet, 
- prevozniško licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 
- računovodske izkaze za zadnji dve zaključeni leti ( 2011 in 2012). 

13. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!) 

Podpisani te vloge in prilog izjavljamo, da: 
- pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi navedeni podatki in predložene listine pravilni in popolni, in se 

strinjamo, da bo v primeru ugotovitve neresničnih ali pomanjkljivih podatkov ali neverodostojnih listin vloga zavrnjena. Eko skladj.s. 
in ministrstvo, pristojno za okolje, imata pravico, podpisani zastopniki vlagatelja pa ju izrecno pooblaščamo, da pred ali po dodelitvi 
pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preverita resničnost in popolnost podatkov, predloženih v tem 
postopku. V primeru ugotovitve neresničnosti podatkov, predložitve neverodostojnih listin ali drugih kršitev pogodbe, na podlagi 
katere je bila izplačana pomoč po tem razpisu, bomo kot prejemnik pomoči dolžni prejeta sredstva vrniti in plačati pogodbeno kazen 
v višini 50 % prejete pomoči, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva pogodbene kršitve ne 
moremo zaprositi za državno pomoč; 

- na dan oddaje te vloge nimamo neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije; 
- se strinjamo, da bo naše ime po prejemu sredstev objavljeno na seznamu prejemnikov spodbude v skladu s 5. točko 12. člena Uredbe o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11). 

 
Kraj in datum:      Zakoniti zastopnik vlagatelja: 
 

Ime in priimek:  ______________________________________  
_______________________________        
 

Podpis:  ____________________________________________  
 
Žig 

Ime in priimek:  ______________________________________  
 
 

Podpis:  ____________________________________________  
 
 
 

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

 
 

 

14. OBVEZNE PRILOGE K IZPOLNJENI VLOGI 

14.1 Fotokopija pogodbe ali računa za nakup vozila ter potrdila o plačilu celotnega računa/pogodbe za vsa vozila, ki so predmet vloge. 

14.2 Čitljivo fotokopijo potrdila o skladnosti, za vsa vozila, ki so predmet vloge, iz katerega je razvidno, da gre za vozilo z motorjem 
EURO V EEV ali EURO VI.  

14.3 Čitljivo fotokopijo prometnega dovoljenja v času prve registracije in v času veljavne registracije za vsa vozila, ki so predmet 
vloge, izdana na ime vlagatelja . 

14.4 

V primeru, da računovodski izkazi vlagatelja oziroma partnerskih in/ali povezanih podjetij niso dostopni v javnih bazah podatkov, 
kopijo računovodskih izkazov za zadnji dve zaključeni leti (2011 in 2012), 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 zadnji dve zaključeni poslovni leti. 
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PODATKI O VOZILU, KI JE PREDMET POMOČI 
 
Nadaljevanje tabele OSNOVNI PODATKI O VOZILU

Zap. št. Proizvajalec,  
oznaka vozila Številka prometnega dovoljenja 

Kategorija 

(N3, M3) 

Identifikacijska številka vozila 

(VIN) 

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

38.     

39.     

40.     
 


