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VLOGA 
102SUB-OPN22 

Nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike  
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 OBNOVLJENIH PNEVMATIKAH, KI SO PREDMET NEPOVRATNE 
FINANČNE SPODBUDE IN O VOZILIH, NA KATERIH SO OBNOVLJENE PNEVMATIKE 
NAMEŠČENE 

Skupno število nabavljenih ter montiranih obnovljenih pnevmatik:  
 

 

 
(Priloga Seznam vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami 102SUB-OPN22 je potrebno obvezno poslati v 
elektronski obliki na naslov: pnevmatike@ekosklad.si) 
 

mailto:pnevmatike@ekosklad.si
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5 DOSTOP DO PODATKOV IZ EVIDENC 

    

Prepovedujem, da Eko sklad za namen odločanja o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ali izplačila 

nepovratne finančne spodbude ali v postopku spremljanja in nadzora dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud 

dostopa do podatkov iz evidenc  iz 221. člena ZVO-2. V tem primeru se zavedam, da moram vse potrebne podatke 

priskrbeti sam in da skladno z določbo 223. člena ZVO-2 sam nosim dokazno breme, da sem upravičen do 

nepovratnih finančnih spodbud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Kraj  Datum  Podpis 
(vlagatelj / pooblaščenec) 

 
 
 
 
 
 
 

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite OSEBNO  
ali PO POŠTI na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,  

ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si,  
elektronsko izpolnjeno excel prilogo Seznam z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami pa na 

pnevmatike@ekosklad.si. 

 
 

VLOGA Z VSEMI DOKAZILI IN PRILOGAMI MORA BITI OBVEZNO UREJENA SKLADNO S 
SEZNAMOM VOZIL Z NAMEŠČENIMI OBNOVLJENIMI PNEVMATIKAMI! 

 
 
 
 

6  OBVEZNE PRILOGE 

 

− Certifikat ECE 109, ki ga pridobi podjetje za obnovo pnevmatik pri neodvisnem evropskem uradnem ocenjevalcu; 

− račun, na katerem mora biti navedeni naslednji podatki: naziv proizvajalca obnovljene pnevmatike, ki mora biti 

usklajen s certifikatom iz prejšnje alineje, naziv izdelka oz. ustrezen zaznamek glede obnove (npr. »Retread), 

homologacijska številka pnevmatike (enaka homologacijski številki proizvajalca obnovljenih pnevmatik), profil izdelka, 

dimenzija, navedba registrske številke vozila, na katerega so nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet 

spodbud; 

− v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži interni delovni 

nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža obnovljenih pnevmatik nanaša 

ali izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve; 

− dokazilo o plačilu vseh priloženih računov za nakup in montažo (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke 

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

− kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene obnovljene pnevmatike, ki so 

predmet nepovratne finančne spodbude; 

− izjava o izpolnjevanju zahteve 26. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 16/22); 

− potrdilo o plačani okoljski dajatvi za obnovljene pnevmatike, kupljene v tujini;  

− izpolnjen Seznam vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami, na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, 

katerega je potrebno poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si. 
 
 

mailto:vloge@ekosklad.si
mailto:pnevmatike@ekosklad.si
mailto:pnevmatike@ekosklad.si
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7   IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV 

 

Ta stran je obvezna priloga Vlogi, ki jo mora podpisati vlagatelj osebno oziroma njegov zakoniti zastopnik! 

Spodaj podpisani vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da:  

− smo seznanjeni in sprejemamo pogoje javnega poziva; 

− so vsi v vlogi navedeni podatki in priložene listine resnični, točni in popolni ter da so vlogi priloženi dokumenti 

verodostojni, za kar prevzemamo vso materialno in kazensko odgovornost; 

− se strinjamo, da bodo naziv podjetja, sedež, vrsta in velikost naložbe ter višina nepovratne finančne spodbude 

objavljeni na seznamu prejemnikov spodbude v skladu s 3. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju 

in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in nasl.) in v skladu z drugim odstavkom 7. 

člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE); 

− smo seznanjeni, da Eko sklad, j.s. kot upravljavec osebnih podatkov, le-te obdeluje z namenom odločanja o dodelitvi 

pravice do spodbude, dodelitve spodbude, izvajanja pogodbe o izplačilu spodbude ter nadzora nad izvajanjem 

pogodbe. Seznanjeni smo s pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ki se 

nanašajo na nas v skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Če osebni podatki niso pridobljeni 

ali se jih prepove obdelovati, pogodbe ni mogoče skleniti ali nadaljevati pravnega razmerja med vlagateljem in Eko 

skladom, j.s. Zbrane podatke Eko sklad, j.s., hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Eko skladom, 

j.s. in še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. V primeru, da do sklenitve poslovnega razmerja ne bi prišlo, Eko 

sklad, j.s., zbrane podatke hrani 5 let. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in pravicah posameznika v zvezi z 

obdelavo njegovih osebnih podatkov se nahaja na spletni strani: 

https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-varstvu-osebnih-podatkov. Če vlagatelj meni, da so mu 

kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; 

− izpolnjujemo vse pogoje določene v drugem odstavku 3. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, j.s., 

Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 

(https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-inpravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja), zlasti imamo 

poravnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije, imamo poravnane obveznosti iz naslova plač ali 

socialnih prispevkov, nismo v postopku zaradi insolventnosti, 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 in nasl.) 

in nimamo zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s. in izpolnjujemo druge pogodbene zaveze po pogodbah 

sklenjenih z Eko skladom, j.s. v primeru, da imamo sklenjene pogodbe;bomo na zahtevo Eko sklada, j.s., predložili 

ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnje alineje; 

− izrecno dovoljujemo Eko skladu, j.s., oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled v dokumentacijo o poslovanju 

(pravne osebe) oziroma ga pooblaščamo, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, 

bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujemo posredovanje zahtevanih podatkov; 

− je naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi; 

− da bomo Eko sklad, j.s. ažurno obveščali o morebitnih dodeljenih drugih javnih sredstvih ali sredstvih iz naslova 

državne pomoči; 

− se strinjamo, da ima Eko sklad, j.s., pravico, da do 4 let po izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali 

na drug način preveri namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili 

javnega poziva, odločbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljenih kršitev, 

neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov bomo kot prejemnik spodbude Eko skladu vrnili 

prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih 

sredstev; 

− smo seznanjeni, da v primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov v obdobju 1 (enega) leta od 

dokončnosti odločbe, s katero je bila naša vloga zavrnjena oziroma je ugasnila pravica do nepovratne finančne 

spodbude oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne moremo 

sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad, j.s.; 
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− razumemo, da Eko sklad za namen odločanja o dodelitvi pravice do spodbude ali izplačila spodbude ali v postopku 

spremljanja in nadzora dodeljenih spodbud brezplačno pridobiva in med seboj povezuje podatke na podlagi 221. 

člena ZVO-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kraj in datum Ime in priimek  

(vlagatelj / zakoniti zastopnik) 

 

(žig) Podpis 
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8 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEVE 26. ČLENA PRAVILNIKA O DELIH IN OPREMI VOZIL 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik / vlagatelj  (ime in priimek),  

   

 
(naziv podjetja)  

 
izjavljam, da izpolnjujemo zahteve iz 26. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 16/22) ter da:  
 
1. imajo nameščene obnovljene pnevmatike, ki jih uporabljamo, oznake za mero, nosilnost in kategorijo hitrosti ter 
nedvoumne oznake, da je pnevmatika obnovljena v homologiranem obratu za obnovo pnevmatik. 

 
2. obnovljenih pnevmatik ne uporabljamo na vozilih kategorije L in prednjih oseh vozil kategorij M2, M3 in vozil za prevoz 
nevarnega blaga. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kraj in datum Ime in priimek  

(vlagatelj / zakoniti zastopnik) 

 

(žig) Podpis 
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9  IZJAVA O PREJETI POMOČI »DE MINIMIS« 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik   (ime in priimek) upravičene osebe,  

   

 
(naziv podjetja) izjavljam1, da: 

 

1. JE / NI (izberite) bila vlagatelju v zadnjem triletnem2 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 / NE (izberite) kandidira vlagatelj pri drugih ___________________________(navedite katerih) dajalcih pomoči »de 

minimis« v višini ______________________________EUR; 

 

3. višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, kot jih prijavlja vlagatelj 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. gre v primeru vlagatelja za primer (obvezno obkrožite):  

- pripojenega podjetja DA NE 

- delitve podjetja DA NE 

 

5. je vlagatelj povezan z naslednjimi podjetji v enotno podjetje (Potrebno navesti tako slovenska kot tuja podjetja s katerimi 

vlagatelj tvori enotno podjetje. V kolikor je tuje podjetje prejelo »de minimis« pomoč v Republiki Sloveniji, je potrebno 

navesti znesek in dajalca pomoči.):  

 Naziv podjetja  Matična številka podjetja 

    

    

    

 

6. da vlagatelj (enotno podjetje) opravlja komercialni cestni tovorni prevoz (obvezno označite):      DA       NE 

 

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

 

8. da bo vlagatelj Eko sklad, j.s., sprotno obveščal o morebitnih dodeljenih sredstvih iz naslova državne pomoči. 

 

 

                                                           
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. 
2 Kot triletno obdobje se upošteva skupni znesek pomoči »de minimis«, ki je bila dodeljena v zadevnem poslovnem letu ter v predhodnih dveh poslovnih 

letih (10. točka Uvoda Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013). 


