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        Obrazec 4 

          

 

 

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 4: SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

 
Ime in priimek vlagatelja/ 

naziv nosilca kmetijskega gospodarstva:_______________________________________________ 

Ime in priimek odgovorne osebe (pravna oseba):________________________________________ 

Naslov/sedež:______________________________________________________________________ 

Nosilec dopolnilne dejavnosti je kmetijski zavarovanec (obkroži):                    DA                      NE 

Zaposlitev nosilca dopolnilne dejavnosti:_______________________________________________ 

Tel., e-pošta:______________________________________________________________________ 

Davčna številka: ___________________________________________________________________ 

Matična številka (pravna oseba): _____________________________________________________ 

Št. dovoljenja za opravljanje dejavnosti*:______________________________________________ 

KGM MID________________________________________________________________________ 

Transakcijski račun in banka: ________________________________________________________ 

Davčni zavezanec (obkroži):                                   DA                     NE 

/Opomba: Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih 

površin se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha 

plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha 

gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin./ 

 

* če dovoljenja za opravljanje dejavnosti še nimate, ga morate predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči. 

 

2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI / ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH 
 

a) Vrsta naložbe (obkrožite): 

- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k PES (sadja, zelenjave, žit, mleka, 
mesa, lesa, zelišč, …..); 

- naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za predelavo, skladiščenje in pripravo 
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kmetijskih proizvodov za trg, 
- predelava kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1 k PES; 
- turizem na kmetiji; 
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; 
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; 
- kompostiranje organskih snovi. 

 

b) Ustrezno dovoljenje: pri naložbah, kjer je obvezna lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje 
 
       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______________ 
- konec izvajanja naložbe _______________ 

*Če gre za naložbe v kmetijsko mehanizacijo in opremo, se navede stalno prebivališče oz. sedež 
vlagatelja. 

 
d) Utemeljitev naložbe (obvezna priloga: mnenje strokovne službe (Kmetijsko svetovalna 

služba Idrija – v nadaljevanju KSS) o upravičenosti naložbe, če vrednost investicije presega 
10.000 EUR) 

 
Opomba: Mnenje mora vsebovati: razloge za nujnost naložbe in opis stanja na kmetiji, povezanega z 
nujnostjo naložbe, rezultate naložbe ter realno ocenjen finančni vložek, potreben za naložbo in 
indikatorje (npr. stalež živali ob začetku naložb/stalež živali ob zaključku naložbe, zmogljivost 
starega/novega stroja).  
 
e) Upravičeni stroški (obkrožite):  

- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta/prostora, 
Opomba: Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup 
in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). 

- nakup nove opreme (vključno z računalniško programsko opremo, za potrebe dopolnilne 
dejavnosti),  

- promocija (publikacije - katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih, sejmih, 
razstavah, ekotržnicah ipd., svetovalne storitve, tržne raziskave…),  

- splošni stroški (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc).  

 
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 
   
   
   
   
   
   



 3 

   
* Za stroške, ki jih navajate v tabeli morate nujno priložiti predračune ali ponudbe 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. 
 

Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo na območju občine Cerkno. 

 
3. IZJAVE PROSILCA 

 
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 bom dovoljenje za opravljanje dejavnosti predložil v 12 mesecih po odobritvi pomoči 
(izjava velja za tiste, ki dovoljenja za opravljanje dejavnosti še nimajo), 

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), 

6. da lastne surovine predstavljajo najmanj 50 % količine potrebnih surovin, ostale pa izhajajo 
od drugih kmetij (izjava velja v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti predelava živil 
rastlinskega izvora), 

7. da pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljajo 100 % 
potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 % količine (izjava velja v primeru 
opravljanja dopolnilne dejavnosti predelava živil živalskega izvora), 

8. da vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znaša najmanj 30 % celotne 
vrednosti prodaje na kmetiji (izjava velja v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti 
prodaja pridelkov in izdelkov kmetij), 

9. da je zagotovljen takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 % vrednosti 
lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30 % vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, 
ostalo pa od  drugih kmetij (izjava velja v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti 
turizem na kmetiji – gostinska dejavnost), 

10. da imam v času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin (izjava velja v primeru 
opravljanja dopolnilne dejavnosti predelava medu), 

11. da lastne surovine predstavljajo najmanj 20 % količine potrebnih surovin (izjava velja v 
primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sortimentov oz. pridobivanje 
energije iz biomase), 
 

12. da bo naložba zaključena pred izplačilom sredstev, 
 

13. da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom, 
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14. da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe, 
15. da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,  

 
16. da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a) 

sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, 
17. da bom dopolnilno dejavnost, za katero bom pridobil(a) sredstva po Pravilniku o dodelitvi 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerkno, 
opravljal(a) vsaj še 5 let po zaključeni investiciji, 

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

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

20. da za namen razpisa dovoljujemo Občini  Cerkno pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. 
 

 

 
 
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno odgovarjam. 
 
 
 

 
V/na ______________, dne___________ 

 
____________________ 
(Podpis vlagatelja) 
 

 
 
 
 

4. OBVEZNE PRILOGE 
 

−−−− Vloga na razpisnem obrazcu 4, 
−−−− zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2012 (oz. 2011) Agencije RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva), 
−−−− v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik 

posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet podpore in predložiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v 
težavah, 

−−−− če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis 
iz registra kmetijskih gospodarstev, 

−−−− ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) kjer 
je to potrebno, 

−−−− izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to 
pristojna strokovna institucija, 

−−−− mnenje KSS Idrija o upravičenosti naložbe, če vrednost investicije presega 10.000 EUR, 
−−−− dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 

najpozneje eno leto po zaključeni investiciji, 
−−−− dokazila za uveljavljanje subvencije (predračuni/ponudbe oziroma kopije računov in potrdil 

o plačilu računov), ki se glasijo na nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega 
gospodinjstva. 
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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 naložba ustreza veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim 

zahtevam, 
 

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

 
4. da je naložba zaključena  

/kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem oz. uporabno dovoljenje ali vključitev 
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces dela dopolnilne dejavnosti/  

5. da izpolnjujem vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu o 
dodelitvi pomoči (Ur.list RS, št.42/11), skladno z veljavno zakonodajo in veljavno Uredbo o 
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

 

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: 131140 «Spodbujanje razvoja dopolnilnih 
dejavnosti«. 
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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; 
• da bo investicija po zaključku le-te v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva, vsaj 

še 5 let po izplačilu sredstev; 
• da bo dopolnilno dejavnost, za katero bo pridobil sredstva po Pravilniku o dodeljevanju 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno, opravljal 
vsaj še 5 let po zaključeni investiciji; 

• da bo naložba zaključena pred predložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev; kot zaključek 
naložbe se šteje tehnični prevzem oz. uporabno dovoljenje ali vključitev kmetijske 
mehanizacije ali opreme v proces dela dopolnilne dejavnosti; 

• da bo omogočil Občini pregledati resničnost navedb v prijavi, vpogled v dokumentacijo, 
povezano z izvedbo investicije, ter pregledati realizacijo investicije za potrebe izvajanja 
kontrole nad koriščenjem dodeljenih namenskih sredstev še najmanj 5 let po izplačilu 
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; 

• da bo do 30.11.2012 na Občino dostavil zahtevke za izplačilo sredstev s prilogami, kajti 
kasneje dani zahtevki ne bodo upravičeni do povračila sredstev. 

 
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 s pripadajočimi zakonskimi 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 in/ali zahtevku ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z 
določili sklepa in pogodbe, ali če sredstva ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena,  ali 
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 dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja 
v občini Cerkno še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih oziroma nenamensko porabljenih 
sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi 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. 
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9. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en 
izvod. 
 
 
 
 
OBČINA CERKNO:        KONČNI PREJEMNIK: 
Župan Miran Ciglič           
  
                     
Datum podpisa:                   Datum podpisa:  

                                   

 

 


