
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 

Prijavni obrazec 
 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega 
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 
5.11.2008 do 3.11.2009 
 
Namen a:  ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
 
1.  Osnovni podatki o prosilcu: 
1. prosilec  
2.  leto ustanovitve oz. registracije  
3. matična številka   
4.  EMŠO  
5. davčna številka  
6. naziv dejavnosti (SKD)  
7. žiro račun in banka  
8. naslov  
9. pošta  
10. telefon  
11. fax  
12. e-mail  
13. odgovorna oseba   
14. kontaktna oseba   
 
2. Podatki o namenu, za katerega vlagate vlogo: 
Natančnejši opis namena zaposlitve, ki je predmet vloge: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Ime in priimek zaposlene osebe:  ________________________,  
stalno bivališče: _____________________________________________________, 
stopnja izobrazbe: ___________, pridobljen naziv: __________________________, 
 
- zaposlitev brezposelne osebe oz.     DA  NE 
  osebe,  ki je v postopku izgubljanja zaposlitve  DA  NE 
- samozaposlitev      DA  NE 
- prva zaposlitev      DA  NE 
- datum redne zaposlitve: ________________________ . 
 
Želim pridobiti nepovratna sredstva v višini __________________ EUR. 
 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični. 
 
 
Datum:     žig          Podpis odgovorne osebe:  
______________             ____________________ 

 
 
Priloge: dokazila v skladu z razpisom  



Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 

Prijavni obrazec 
 
Javni razpis za dodelitev  nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega 
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 
5.11.2008 do 3.11.2009 
 
Namen b:  ZAVAROVANJE KREDITOV OZ. POKRITJE STROŠKOV 

ODOBRITVE LEASINGA 
 
1.  Osnovni podatki o prosilcu: 
1. prosilec  
2.  leto ustanovitve oz. registracije  
3. matična številka   
4.  EMŠO  
5. davčna številka  
6. naziv dejavnosti (SKD)  
7. žiro račun in banka  
8. naslov  
9. pošta  
10. telefon  
11. fax  
12. e-mail  
13. odgovorna oseba   
14. kontaktna oseba   
 
2. Podatki o namenu, za katerega vlagate vlogo: 
Natančnejši opis investicije, za katero ste prejeli kredit oz. pridobili leasnig oziroma imate 
vloženo vlogo za kreditiranje projektov malega gospodarstva pri Občini Cerkno: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
- Sklenjena pogodba za kreditiranje / leasing pri banki: ________________ , dne ________, 

v višini_____________ EUR. 
 
- Na Občini Cerkno sem na podlagi javnega razpisa za kreditiranje projektov malega 

gospodarstva v Občini Cerkno za leto za leto 2007/2008 vložil vlogo za kredit v višini 
_______________ EUR. 

 
Višina stroškov za zavarovanje kredita oz. odobritve vloge za leasing:____________ EUR, 
pri ______________________________________________. 
 
Želim pridobiti nepovratna sredstva v višini __________________ EUR. 
 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični. 
 
Datum:     žig          Podpis odgovorne osebe:  
 ______________             ____________________ 
 
Priloge: dokazila v skladu z razpisom  



Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 

Prijavni obrazec 
 
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega 
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 
5.11.2008 do 3.11.2009 
 
Namen c:  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNE PROSTORE 
 
1.  Osnovni podatki o prosilcu: 
1. prosilec  
2.  leto ustanovitve oz. registracije  
3. matična številka   
4.  EMŠO  
5. davčna številka  
6. naziv dejavnosti (SKD)  
7. žiro račun in banka  
8. naslov  
9. pošta  
10. telefon  
11. fax  
12. e-mail  
13. odgovorna oseba   
14. kontaktna oseba   
 
2. Podatki o namenu za katerega vlagate vlogo: 
 
Natančnejši opis investicije, za katero se pridobiva projektna dokumentacija: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Projektna dokumentacija je bila pridobljena v letu 2008: DA  NE 
 
Višina celotnih stroškov projektne dokumentacije za navedeno investicijo: __________ EUR. 
 
Želim pridobiti nepovratna sredstva v višini __________________ EUR. 
 
 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični. 
 
Priloge: glej razpis. 
 
 
Datum:     žig          Podpis odgovorne osebe:  
 ______________             ____________________ 
 
 
 
Priloge: dokazila v skladu z razpisom  
 



Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 

Prijavni obrazec 
  

Javni razpis za dodelitev  nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega 
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 
5.11.2008 do 3.11.2009 
 
Namen d:   STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 
1.  Osnovni podatki o prosilcu: 
1. prosilec  
2.  leto ustanovitve oz. registracije  
3. matična številka   
4.  EMŠO  
5. davčna številka  
6. naziv dejavnosti (SKD)  
7. žiro račun in banka  
8. naslov  
9. pošta  
10. telefon  
11. fax  
12. e-mail  
13. odgovorna oseba   
14. kontaktna oseba   
 
 
2. Podatki o namenu, za katerega vlagate vlogo: 
 
Natančnejši opis in pomen strokovnega izobraževanja za ohranitev, razvoj in novo dejavnost: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Program izobraževanja oziroma program za pridobitev permanentnih znanj: 
___________________________________________________________________,  
pri (naziv izobraževalne ustanove) ___________________________________________, 
leto vpisa programa ___________________________, leto zaključka ____________ 
oziroma tekoči letnik ___, v šolskem letu _________. 
 
 
Želim pridobiti nepovratna sredstva v višini __________________ EUR. 
 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični. 
 
 
Datum:     žig          Podpis odgovorne osebe:  
 ______________             ____________________ 
 
 
Priloge: dokazila v skladu z razpisom 
 



Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 

 
PRILOGA 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA, DA PROSILEC NI  V STEČAJNEM POSTOPKU 
 
 
 
Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba  prosilca 
________________________________, izjavljam, da podjetje/s.p. ni v 
stečajnem postopku. 
 
 
 
 
 
 
Odgovorna oseba: 
 
Podpis:______________________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:____________, _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 

PRILOGA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI 
 
 
 
Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba  prosilca 
________________________________, izjavljam, da se strinjam z 
razpisnimi pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki 
delnega sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini 
Cerkno. 
 
 
 
 
 
Odgovorna oseba: 
 
Podpis:______________________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:____________, _____________ 
 
 


