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VLOGA  
77SUB-PN19 

 
Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri 

tovornih vozilih in avtobusih 
 

1       PODATKI VLAGATELJA 

Naziv podjetja:   

Naslov sedeža (ulica in hišna številka):  

Poštna številka in pošta:    

Občina:   

Matična številka:                                                      
 

Davčna številka: 
 

Zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba vlagatelja: 

Ime in Priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:  E-pošta:   

 

2      PODATKI O KONTAKTNI OSEBI 

Kontaktna oseba podjetja (ni potrebno izpolniti, če gre za isto osebo kot zgoraj): 

Ime in Priimek:  Funkcija:  

Telefonska številka:  E-pošta:  

 

3   PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

Številka aktivnega bančnega računa vlagatelja: 

SI56      

BIC/SWIFT koda banke:    

 

4   
PODATKI O NABAVLJENIH PNEVMATIKAH, KI SO PREDMET NEPOVRATNE 
FINANČNE SPODBUDE IN O VOZILIH, NA KATERIH SO PNEVMATIKE NAMEŠČENE 

Skupno število nabavljenih ter montiranih pnevmatik:   
Tabelo izpolniti na str. 5 
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5  IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba vlagatelja izjavljam, da: 

 je bila naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi,

 nimamo zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada in nimamo neizpolnjenih pogodbenih zavez po

pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

 imamo poravnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije,

 imamo poravnane obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

 nismo v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

 nimamo blokiranega transakcijskega računa,

 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),

 nismo kršitelji pogodbe, na podlagi katere je bila izplačana pomoč po javnem razpisu 23SUB-CTP13,

in je bil prejemnik pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti in plačati pogodbeno kazen (ker v naslednjih

desetih letih od dneva pogodbene kršitve ne moremo zaprositi za dodelitev pomoči),

 da bomo Eko sklad, j.s., sprotno obveščali o morebitnih dodeljenih drugih javnih sredstvih ali sredstvih

iz naslova državne pomoči,

 pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi navedeni podatki in predložene listine v

vlogi pravilni in popolni, in se strinjamo, da imata Eko sklad, j.s., ter ministrstvo, pristojno za promet,

pravico, da pred ali 5 let po izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način

preverita namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z

določili javnega poziva in veljavnimi predpisi.. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev ali

kršitev predpisov, bomo kot prejemniki spodbude Eko skladu, j.s., vrnili prejeta sredstva skupaj z

zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih

sredstev,

 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).

6 IZJAVA O PREJETI POMOČI »DE MINIMIS« 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba (ime in priimek), 

(naziv podjetja) izjavljam: 

1. da          JE / NI            (izberite) bila vlagatelju 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; 

2. da DA / NE (izberite) kandidira vlagatelj pri drugih _________________________(navedite  katerih)

dajalcih pomoči »de minimis« v višini ______________________________EUR; 
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3. da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, to je nakupa pnevmatik, 
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;  

 
*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.   

 

4. da gre v primeru vlagatelja za primer (obvezno obkrožite):  

- pripojenega podjetja DA NE 

- delitve podjetja DA NE 

 

5. da je vlagatelj povezan z naslednjimi podjetji v enotno podjetje:  

 Naziv podjetja  Matična številka podjetja 

    

    

    

 
6. da je vlagatelj seznanjen, da nepovratna finančna spodbuda po tem razpisu pomeni obliko državne 
pomoči. 

 

 

 

   

Kraj in datum Ime in priimek  

(zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba 

vlagatelja) 

 

 

(žig) Podpis 
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7    IZJAVA O POOBLASTILU ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba  (ime in priimek),  

 (naziv podjetja),  

matična številka:                                                       davčna številka: 
 

pooblaščam Eko sklad, j.s. , da pridobi podatke pri pooblaščenih upravljavcih javnih evidenc -  

Gospodarski zbornici Slovenije ter Obrtni zbornici Slovenije, in sicer za podatke o: 

 

 registraciji za opravljanje gospodarske dejavnosti: Cestni tovorni promet, Mestni in primestni kopenski 

potniški promet, Medkrajevni in drug cestni potniški promet, 

 prevozniški licenci za opravljanje prevozov v cestnem prometu. 

 

 

 

 

Kraj in datum  Ime in priimek  

(zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba 

vlagatelja) 

 

 

(žig) Podpis 
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Priloga k točki 4: Podatki o vozilih, na katerih so nameščene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude 

Zap. 
Št.vozila 

Reg.št.vozila Št.prometnega 
dovoljenja 

Št. 
menjanih 
gum 

Št. računa nakup Montaža (št. računa/ št. int. 
delovnega naloga) 

Dokazilo o plačilu 
(priloženo?) 

0 LJXX-XXX BXXXXXXX N 
Naziv prodajalca: 

XXXXXXXXX 
Ustrezna številka ali naziv OBKROŽI 

1 DA   /   NE 

2 DA   /   NE 

3 DA   /   NE 

4 DA   /   NE 

5 DA   /   NE 

6 DA   /   NE 

7 DA   /   NE 

8 DA   /   NE 

9 DA   /   NE 

10 DA   /   NE 

11 DA   /   NE 

12 DA   /   NE 
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8  OBVEZNE PRILOGE 

 

 kopija računa za nakup in montažo pnevmatik s specifikacijo iz katere je razvidna oznaka pnevmatik 

ter natančnim nazivom in dimenzijami pnevmatik ter nazivom proizvajalca; 

 v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji, lahko vlagatelj predloži interni delovni nalog o montaži, 

ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža pnevmatik nanaša ter izpis iz 

poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene 

storitve; 

 dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica 

kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.); 

 kopija prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene pnevmatike, ki so predmet 

nepovratne finančne spodbude; 

 kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike skladno z Uredbo (ES) št. 1222/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
druge bistvene parametre; 

 potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, kupljene v tujini. 

 

 

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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