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PRIJAVNI OBRAZEC 
 

ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA  
V OBČINI VITANJE V LETU 2017 

 
 

POMOČ ZA  OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA 
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO 

PROIZVODNJO 
 

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

                
 

1. PODATKI O VLAGATELJU                                                                   
 
 
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite) 

Ime in priimek/naziv nosilca 
naložbe oziroma 
kmetijskega gospodarstva:*

 

 

 Identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva            
KMG – MID: 
 
_______________________ 

Ime in priimek odgovorne 
osebe (pravna oseba-mikro 
podjetje**): 

 

Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: 
 
Poštna št./kraj: 

Tel:  

E pošta:   

 
EMŠO vlagatelja: 

                    

Davčna številka: 
 
 

        

Matična številka (pravna 
oseba): 

        

Številka trans. računa: SI 56 
     

 
 

           

Banka, pri kateri je odprt 
račun: 

 

 
 
*Nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu nosilec) je pravna ali fizična 
oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov 
po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Vitanje za programsko 
obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2015 in 68/2015) 
Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki ima sedež na 
območju občine Vitanje in ni prejel sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepa 1po 
tem pravilniku  za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Vitanje v letu 2016. 
**Mikro podjetje je tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letna bilančna vsota ne 
presegata 10 mio EUR. 
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI, ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH 
STROŠKIH                                                                      

 
 
Naziv naložbe: _____________________________________________________________________ 

(ustrezno vpišite, označite) 
 
A. Vrsta naložbe (ustrezno obkrožite): 

Naložba v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskem gospodarstvu. 

Upravičeni stroški za podukrep 1.1: 

·       stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih 

poslopij na kmetijskih gospodarstvih; 

·       stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 

gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala); 

·       stroški nakupa ali zakupa kmetijske mehanizacije in opreme do njene tržne vrednosti; 

·       stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 

·       stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav; 

·       stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …); 

·       stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 

Upravičeni stroški za podukrep 1.2: 

·       stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki); 

·       stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 

·       stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; 

·       stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 
 
B. Lokacija naložbe: 

Kraj oz. naslov lokacije naložbe*: 
 
 

Katastrska občina: 
 
 

Številka parcele/razdelek: 
 
 

Načrtovan terminski plan naložbe: 
Začetek izvajanja investicije Konec izvajanja investicije 

  .   . 2 0     .   . 2 0   

* Če gre za naložbe v stroje, se navede stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja. 
 
C. Opis naložbe (opis stanja na kmetiji, opis naložbe in namena naložbe): 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
Izpolnijo vlagatelji za naložbe, povezane z gradnjo objektov: 

 

Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje št._________________________ 
z dne________________________. 
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3. FINANČNI PODATKI O NALOŽBI                                                                      
 
A. Specifikacija upravičenih stroškov:  
 

Vrsta upravičenega stroška* Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
SKUPAJ: 

  

 *Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe iz 2017! 
  Za sofinanciranje se upoštevajo zneski brez DDV in samo naložbe nad 500,00 EUR (brez DDV). 
 
B. Finančna konstrukcija  
 

Viri financiranja Višina v EUR % delež 

Pričakovana pomoč 
(iz razpisa)* 

  

Lastna sredstva 
 

  

Drugi viri RS (navedite) 
 

  

Drugo (vpišite) 
 

  

 
SKUPAJ 

  

*do 50% upravičenih stroškov oz. največ 3.500 EUR. 
 

 

4. IZJAVE VLAGATELJA                                                             
Izjavljam,  

1.  da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ni podjetje v težavah ali v 
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 

2.  da kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

3.  da kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanih zapadlih obveznosti do države ali do Občine Vitanje;  

4.  da se pomoč ne nanaša na dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in 
sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem  
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;  

5.  da pomoč ni odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga: 

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

7.  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, 

8.  da sem seznanjen(a) 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 s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, 

9.  da sem seznanjen in sprejemam določilo, da v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
kot tudi v primeru, da naložbe, za katero sem z odločbo pridobil sofinanciranje po tem razpisu, ne 
izvedem oz. v roku ne oddam zahtevka za izplačilo sredstev, čeprav za to ni obstajal razlog 
objektivne višje sile, izgubim pravico do pridobitve sredstev po Pravilniku o ohranjanju in 
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spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vitanje za programsko obdobje 2015-2020 za 
naslednji dve leti, 

10.  da nisem pričel(a) z izvedbo naložbe in da ne bom pričel(a) z deli pred podpisom pogodbe o 
sofinanciranju naložbe; kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti 
vlagatelja na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme 
ali storitev…), 

11.  da za isto naložbo, kot sem jo navedel(a) v tej vlogi, do sedaj kmetijsko gospodarstvo ni prejelo 
kakršnihkoli javnih sredstev RS ali EU oziroma so mi bila dodeljena sredstva v višini _____________ 
EUR dajalca________________; v primeru odobritve drugih javnih sredstev za isto naložbo bom o 
tem seznanil(a) občino; v primeru podpisa pogodbe z občino, bom pred podpisom pogodbe podal(a) 
izjavo, da ostalih javnih sredstev za to naložbo ne prejemam, 

12.  da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2017 nisem pridobil(a) 
sredstev, niti nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira, 

13.  da se z naložbo skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: 

·       izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem 

stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; 
·       izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna 

naložba presega veljavne standarde Unije; 

·       vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 

izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo; 
·       zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave hrane 

ter podporo trženju lokalno pridelane hrane. 
 

14. da ima kmetijsko gospodarstvo ob oddaji vloge glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske 
pridelave upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter 
zahtev za dobrobit živali, če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev in jih bomo izpolnili 
najkasneje do zaključka investicije, 

15.  da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe, 

16.  da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev in da bo investicija 
zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev, 

17. da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a) sredstva, vsaj še 
5 let po izplačilu sredstev, 

18. da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) še najmanj 10 
(deset) let od datuma prejema pomoči, 

19. da za namen razpisa dovoljujemo Občini  Vitanje pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc. 

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

 

V/na ________________, dne__________________ 

 

 
____________________________________ 

(Podpis vlagatelja) 
 
 

 

5. OBVEZNE PRILOGE    (obkrožite) 
 

1. ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo, 

2. ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 

potrebno;   

3. projektna dokumentacija za izvedbo gradbene naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja; 

4. zbirna vloga (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 

vloge v tekočem letu še ni potekel; 

5. geoprostorski obrazec iz zbirne vloge, v kolikor vlagatelj z dokumentacijo razpolaga; 

6. ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ureditve kmetijskih  

zemljišč in pašnikov ter dokazila o teh stroških, če so upravičeni do sofinanciranja; 

7. kopija katastrskega načrta in program del za ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevno 

agromelioracijo 

8. drugo (napišite) _____________________________________________________. 
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VZOREC POGODBE  

(Na vpogled – ne prilagati vlogi!) 

 

OBČINA VITANJE, GRAJSKI TRG 1, 3205 VITANJE, ki jo zastopa župan Mirko Polutnik, matična 
št. 5883768, DŠ: 28019610 (v nadaljevanju: Občina) 
in 
upravičenec /Ime in priimek ali Naziv, Ulica, Hišna številka, Poštna številka, Pošta/ 

_______________________________________________________________________________, 
KMG-MID: ________________, EMŠO:_________________, davčna številka: ________________,  
(v nadaljevanju: upravičenec)  
 

skleneta 
 

P O G O D B O  

 
O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI VITANJE ZA LETO 2017 – SKUPINSKE IZJEME V KMETIJSTVU: 

 
POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA V 

KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
• da je bil dne 13.4.2017 v Vitanjčanu in na spletnem portalu Občine Vitanje  objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in v občini Vitanje v letu 2017 
(v nadaljevanju: javni razpis), 
• da se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala 
Komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči na področju 
kmetijstva in podeželja v Občini Vitanje, 
• da je Občina Vitanje z odločbo št. ______________________, z dne ,_____________ upravičencu 
odobrila sredstva v višini____________ EUR (z besedo: ________________________00/100 EUR), 
to je _______%  za namen ___________________________________________________________, 
 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sheme Podpore programom razvoja podeželja v občini 
Vitanje 2015-2020 (identifikacijska številka: SA.43373(2015/XA). 
 

2. člen 
Sredstva iz 1. člena pogodbe se prejemniku dodelijo iz proračuna občine Vitanje za leto 2017 za 
naslednje namene: 
 

PP Namen Bruto znesek  

  
 

 

Finančna sredstva skupaj v EUR  
Sofinanciranje se izplača v navedenem znesku, če prejemnik realizira  investicijo najmanj v vrednosti 
___________(brez DDV). V nasprotnem primeru je vrednost sofinanciranja sorazmerno manjša.  
 

3. člen 
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za izplačilo 
sredstev, kateremu morajo biti za uveljavljanje sofinanciranja priložena dokazila (kopije računov in 
potrdil o plačanih računih) o poravnanih obveznostih do izvajalcev oz. prodajalcev. Zahtevek mora 
prispeti na občino najkasneje do 15. 9. 2017. 
 

4. člen 
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala predvidoma v letu 2017.  
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun uporabnika št. _______________________, odprt pri 
__________________________. 

5. člen 
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Končni prejemnik se zavezuje: 

 da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo bo hranil še najmanj 10 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 investicija ni bila začeta pred odobritvijo sredstev, to je pred izdajo odločbe, 

 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 objektih v proizvodni proces, 

 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, 

 da bo do 15.9.2017 na Občino dostavil zahtevek s prilogami,  

 da bo občino nemudoma pisno obvestil o morebitnem odstopu od izvedbe investicije in v 
primeru objektivnega razloga višje sile tega tudi navedel. 

 
6. 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 ali 
na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z določili sklepa in pogodbe 
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 ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Vitanje za programsko 
obdobje 2015 - 2020 še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi 
zakonskimi obrestmi.  

7. člen 
V kolikor upravičenec naložbe, za katero so mu bila z odločbo dodeljena sredstva iz 2. člena te 
pogodbe, ne bo izvedel in dostavil zahtevka v predpisanem roku, naslednji dve leti ne bo upravičen do 
dodelitve pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Vitanje za 
programsko obdobje 2015 – 2020, razen v primeru, če za to obstaja objektivni razlog višje sile. 
 

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

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

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

12. člen 
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda Občina, en izvod pa 
upravičenec. 
  
       Številka:___________________ 
Datum:___________________    Datum:____________________ 
Upravičenec:      Občina Vitanje 
       Mirko POLUTNIK, župan  
 
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami (plačanimi računi) mora biti dostavljen na 
Občino po zaključeni naložbi in najkasneje do 15.9.2017. 
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ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
 
 
 
Ime in priimek/naziv vlagatelja: _______________________________ 
 
           Naslov (Ulica/hišna št.) : _______________________________ 
 
                          Poštna št./kraj: _______________________________ 
 
 
 
Datum: ____________ 
 
 
 
 
OBČINA VITANJE 
Grajski trg 1 
3205 Vitanje 
 
 
 
 
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
 
Na podlagi odločbe št. _________________________________ z dne _______________________ 

in Pogodbe o sofinanciranju št. ________________________________, prosim za nakazilo odobrenih 

sredstev v višini _________________ 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 vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni 
proces/  

 
 
 
Priloge: 

Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja (kopije računov in potrdil o plačanih računih). Upoštevajo 
se računi in potrdila o plačilu z datumom po podpisu pogodbe in do 30. 9. 2016.  

 
 
 

     Podpis vlagatelja: 
 
______________________________                                     

 


