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        Obrazec 3 

  

 

 

 

VLOGA ZA PRIJAVO 

na JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 

ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2012 

 

UKREP 3: IZBOLJŠANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

 
Ime in priimek vlagatelja:____________________________________________ 

Naslov: ___________________________________________________________ 

Davčna številka: ___________________________________________________ 

KGM MID________________________________________________________ 

Transakcijski račun in banka: ________________________________________ 

Davčni zavezanec (obkroži):                                   DA                     NE 

Upravičenec je mladi kmet (obkroži):                    DA                     NE 

Podatki o kmetijskem gospodarstvu:  

Skupna velikost: ________________, velikost obdel. površin:___________________ 
 
Gozd: ______________________ Število govedi: _____________________________ 
 
/Opomba: Vlagatelj mora imeti v lasti gozdne površine./ 
 

2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI 

a) Vrsta naložbe (obkrožite): 

− naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak, 
− naložbe v nakup novih strojev in opreme za delo v gozdu, 

 
b) Ustrezno dovoljenje: pri naložbah, kjer je obvezna lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje  
 

                                                                                                            Ustrezno obkroži 
Za naložbo navedeno v tej vlogi je bilo izdano gradbeno dovoljenje:            DA      NE 

Za naložbo navedeno v tej vlogi je bila izdana lokacijska informacija:          DA     NE 

V primeru, da ste odgovorili z DA priložite kopijo dokumenta. 

c) Lokacija naložbe: 
Krajevna skupnost: ________________________ 
Kraj oz. naslov lokacije naložbe: ____________________________________ 
Načrtovan terminski plan naložbe: 

- začetek izvajanja naložbe______________ 
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- konec izvajanja naložbe _______________ 
 
*Če gre za naložbe v stroje, se navede stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja. 
 
d) Utemeljitev naložbe: (na kratko opišite, zakaj ste se odločili za investicijo, kaj obsega, kaj boste z 

njo izboljšali oz. kakšen bo rezultat investicije, druga dodatna pojasnila o nujnosti naložbe) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
e) Upravičeni stroški:  

- stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake, 
- splošni stroški s pripravo projekta, 
- stroški nakupa in dobave opreme. 

 V primeru, daj je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec DDV ni upravičen strošek. 
 
f) Specifikacija upravičenih stroškov(če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo 

zneski brez DDV): 

Vrsta upravičenega stroška* Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR 
   
   
   
   
   
*Za stroške, ki jih navajate v tabeli, morate obvezno priložiti predračune ali račune! Upoštevajo se računi z 
datumi iz obdobja od 1.1.2012 do 30.11.2012. 
 
Skupna vrednost naložbe ________________ brez DDV v EUR. 
Skupna vrednost naložbe ________________ z DDV v EUR. 
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3. IZJAVE VLAGATELJA 
 
Izjavljam, 

  
1. da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni podjetje v 

težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,  
 

2. da sem lastnik oz. solastnik gozda, 
 

3. da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in 
da z njimi v celoti soglašam, 
 

4. da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da 
sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; seznanjen(a) sem 
tudi z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobim nezakonito, porabim 
nenamensko, da odstopim od pogodbe oz. da del ne izvršim v skladu s pogodbeni določili, 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter da v tem primeru ne morem pridobiti 
novih sredstev iz naslova Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v občini Cerkno še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 

5. da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2012 nisem 
pridobil(a) sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega 
javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU), 

 

5. da bo naložba zaključena pred izplačilom sredstev, 
 

6. da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom, 

 

7. da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe, 

 

8. da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,  
 

9. da bom s pomočjo pridobljen stroj ali opremo uporabljal vsaj še 5 let po zaključeni investiciji, 
 

10. da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) še 
najmanj 5 let po izplačilu sredstev, 

11. da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega 
razpisa. 
 

 

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjam. 

 

 
V/na ______________, dne___________ 

 

____________________ 
(Podpis vlagatelja) 
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4. OBVEZNE PRILOGE 
 

- Vloga, na razpisnem obrazcu 3, 
- mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne vlake, 
- predračuni, računi, potrdila o plačilu oziroma druga dokazila o predvidenih stroških   
- pravnomočno gradbeno dovoljenje, če gre za izgradnjo oziroma veljavno lokacijsko 

informacijo. 
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         VLAGATELJ 
_________________________ 

        (ime in priimek) 

_________________________ 

  (naslov) 

_________________________ 

   (pošta) 

 

 

OBČINA CERKNO 

BEVKOVA ULICA 9 

5282 CERKNO 
 

 

Skladno z javnim razpisom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno za leto 2012, podajam  

 

IZJAVO 

(Navodilo: ustrezno obkroži) 

− da za isto naložbo/tehnično podporo, kot sem jo navedel(a) v vlogi, v zadnjih treh letih kmetijsko 

gospodarstvo ni prejelo kakršnihkoli javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije, 

− da so mi bila v letih _______, _________, ________ dodeljena sredstva iz naslednjih javnih virov 

_____________________________________________v višini _______________________EUR 

oziroma sem zaprosil(a) za dodelitev javnih 

sredstev__________________________________________________________(navedite namen 

in vir) v višini _______________EUR;  v primeru odobritve drugih javnih sredstev za isto 

naložbo bom o tem seznanil(a) občino.  

 

 

 

Kraj in datum:_______________________    Podpis vlagatelja: 
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ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA: 30.11.2012 

 

Ime in priimek/naziv vlagatelja: ______________________________________________________ 

Naslov/sedež: ____________________________ 

Ulica/hišna št.: ____________________________ 

Poštna št./kraj: _____________________________ 

Številka transakcijskega računa:________________________ 

Davčna številka: ______________________________________ 

 
Datum: ____________ 
 
OBČINA CERKNO 
Bevkova 9 
5282 CERKNO 
 

Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 
Na podlagi odločbe št. _______________________ z dne ____________ ter Pogodbe o 

sofinanciranju, prosim za nakazilo odobrenih sredstev: ________________ EUR. 

Izjavljam,  
1. da vse kopije dokazil ustrezajo originalom, 

 
2. da so gradbena dela izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in 

varstvu okolja, 
 

3. da je naložba zaključena. 
/kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem oz. uporabno dovoljenje ali vključitev  
mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces/  

 

Priloge: 

- Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov) morajo biti na 
občino dostavljeni najkasneje do 30.11.2012. Upoštevajo se računi in potrdila o plačilu z datumom od 
1.1.2012 do 30.11.2012 – za račune, ki ne bodo plačani do 30.11.2012, mora upravičenec občini 
dostaviti potrdilo o plačilu najkasneje do 31.12.2012. 

    
Podpis vlagatelja:  
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VZOREC POGODBE 
 

OBČINA CERKNO, Bevkova 9, 5282 Cerkno, matična št. 5880076, davčna številka: 

SI54677696, ki jo zastopa župan Miran Ciglič (v nadaljevanju: občina) 

In 

 
vlagatelj /Ime in priimek ali Naziv, Ulica, Hišna številka, Poštna številka, Pošta/ 

________________________________________________________________________________, 

KMG-MID: ________________, matična številka:______________, davčna številka: 

_____________, ki ga zastopa/katerega nosilec je _______________________________ /ime in 

priimek zastopnika/nosilca/, (v nadaljevanju: končni prejemnik)  

 
skleneta 

POGODBO O SOFINANCIRANJU 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 
- da je Občina Cerkno na spletnih straneh občine Cerkno objavila javni razpis za dodelitev državnih 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2012, 
- da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledal 

Odbor za kmetijstvo in celosten razvoj podeželja, 
- da je občina z odločbo št. ____________ z dne ___________  končnemu prejemniku odobrila 

sredstva v višini  _____________ EUR in sicer za _________________________________ /vrsta 
naložbe/. 

 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči (št. priglasitve: M002-
5880076-2007), priglašene Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«. 
Pomoč, dodeljena istemu vlagatelju ne sme presegati 200.000 EUR bruto v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let.  

2. člen 
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za izplačilo 
sredstev, kateremu morajo biti priložena dokazila za uveljavljanje subvencije (računi in potrdila o 
plačanih računih). 

 
3. člen 

Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. _______________________, 
odprt pri __________________________ najkasneje do 31.12.2012. 
 
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke: 131133 «Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov«. 

 

4. člen 

Končni prejemnik se zavezuje: 
• da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 5 let po izplačilu 

sredstev s strani občine, 
• da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev, 
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• da bo s pomočjo pridobljen stroj ali opremo uporabljal vsaj še 5 let po zaključeni investiciji, 
• da bo naložba zaključena pred izplačilom sredstev; kot zaključek naložbe se šteje tehnični 

prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu, 
• da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev, 
• da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, 

lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o naložbi in prejemniku pomoči v 
skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov. 

 

5. člen 
Končni prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za 
iste upravičene stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli 
drugega javnega vira. 
 
Končni prejemnik se strinja, da mora z odločbo odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te 
pogodbe vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo sredstev, v 
roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali 
na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z določili sklepa in 
pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli 
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU). 
 
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, končni prejemnik ne more pridobiti novih sredstev iz 
naslova Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
občini Cerkno še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 

 

6. člen 
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

 

7. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa 
je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče. 
 

8. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe. 
 

9. člen 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda občina, en izvod 
pa končni prejemnik. 

 

 
OBČINA CERKNO:        KONČNI PREJEMNIK: 
Župan Miran Ciglič           
  
                     
Datum podpisa:                   Datum podpisa:  

 


