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IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV 

 
V postopku javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo 
energijsko učinkovitost URE-2018 (v nadaljevanju: poziv) kot odgovorna oseba prijavitelja, 
oziroma spodaj podpisani vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:  
 

• sem seznanjen in se strinjam z vsebino poziva in pripadajočo dokumentacijo poziva;  

• so vse navedbe in podatki, ki so podani v tej vlogi, resnični in ustrezajo dejanskemu 
stanju;  

• vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;  

• bo naložba izvedena skladno s pogoji poziva;  

• bom na poziv podjetja ADRIAPLIN d.o.o. posredoval dokumentacijo, ki izkazuje tehnične 
karakteristike materialov, naprav oziroma opreme, ki je predmet vloge, in druga 
zahtevana dokazila, s katerimi podjetje ADRIAPLIN d.o.o. ne razpolaga;  

• bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to 
usposobljen in registriran izvajalec;  

• bom pooblaščenemu predstavniku podjetja ADRIAPLIN d.o.o. dovolil ogled izvedene 
naložbe in zagotovil pregled dokumentacije, povezane z izvedbo naložbe, pred in po 
izplačilu nepovratne finančne subvencije (v nadaljevanju: subvencije);  

• bom v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov prejeta 
sredstva vrnil skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi;  

• bom zagotovil, da naprave oziroma oprema, ki je predmet dodeljevanja subvencije, ne 
bo odtujena oziroma odstranjena najmanj 5 let po izplačilu subvencije;  

• sem z oddajo vloge na pozivu družbe ADRIAPLIN d.o.o. in pogoji za pridobitev 
subvencije na ustrezen način seznanil vse upravičene osebe;  

• sem ustrezno pooblaščen za oddajo vloge s strani upravičenih oseb;  

• bom vse upravičene osebe na ustrezen način seznanil o višini subvencije;  

• bom zagotavljal in omogočal dostopnost dokumentacije naložbe podjetju ADRIAPLIN 
d.o.o. in drugim nadzornim organom;  

• v skladu s pogoji za pridobitev subvencije, v okviru naložbe še nisem pričel z izvajanjem 
del ali z zavezujočim naročanjem opreme oziroma, da bo katerikoli ukrep, ki je predmet 
vloge, izveden po oddaji vloge na podjetju ADRIAPLIN d.o.o.;  

• sem seznanjen, da podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v primeru kršitve navedb te izjave odstopi 
od pogodbe o dodelitvi subvencije ter zahteva vrnitev podeljenih sredstev skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila,  

• sem seznanjen z vsebino pogodbe o dodeljevanju subvencije za ukrepe v večjo 
energijsko učinkovitost (priloga dokumentacije poziva) in se z njo strinjam,  

 

Spodaj navedeni vlagatelj pooblaščam družbo ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, 
da pri ustreznih institucijah preveri resničnost mojih zgoraj navedenih izjav.  
 

Vlagatelj: _____________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

Kraj: ______________________________, dne: ______________________ 

Podpis vlagatelja: _____________________ 

 


