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ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 

 

UKREP 1B: Pomoč za naložbe za predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
 

Prijava na javni razpis za ta ukrep mora vsebovati: 

- Izpolnjen OBRAZEC 1 te razpisne dokumentacije.  

- Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 2 te razpisne dokumentacije.   

- Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 3 te razpisne dokumentacije.  

- Priloge: 
1. Dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, oziroma 

dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti, v kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

2. Kopija oddane zbirne vloge za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

(subvencijska vloga) za tekoče leto, ali za preteklo leto, če za tekoče leto vloga še ni bila oddana. 

3. Poslovni načrt za izvedbo naložbe ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 

pristojna strokovna svetovalna služba. 

4. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 

sofinanciranja in v kolikor se za izvedbo potrebuje projektna dokumentacija, 

5. Presoja vplivov na okolje - samo za naložbe, ki jo morajo imeti. 

6. Kopija ustreznega dovoljenja s katerim se dokazuje legalnost gradnje (gradbeno dovoljenje, soglasje, 

itd.), če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (samo za objekte), 

7. Dokazilo o registraciji pravne osebe/samostojnega podjetnika – kopija izpisa iz Poslovnega registra 

Slovenije, izdane s strani AJPES-a, v primeru, da je vlagatelj mikro podjetje. 

8. Potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.  
9. Računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; z datumom od 1. 1. 2018 do 

vključno 3.12.2018. Kot dokazilo o plačilu računa velja: na računu razvidna oznaka plačano ali priložena 

položnica ali bančno dokazilo ali blagajniški prejemek. 

 

 

Priloge zložite po vrstnem redu navedbe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBA: 
 

K prijavi na javni razpis ni potrebno prilagati vzorca pogodbe. 
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OBRAZEC 1                                           

                                                  
 

IME VLAGATELJA     …………………………………………………………………………….............. 

 

NASLOV                       ….…...........................................................................................................................                                                    

 

TELEFONSKA ŠTEV. /GSM (kontaktna oseba)   …………………………….…………………………... 

 

E- POŠTA     ………………………………………………………………………………………………… 

 

DAVČNA ŠTEVILKA    ………………………  

 

VODIM KNJIGOVODSTVO (obkroži)        DA              NE 

 

KMG – MID (za kmet. gospodarstva)  ……………………………………………………… 

 

MATIČNA ŠTEVILKA (za pravne osebe)  ………………………………………………... 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA    ………………………………………………………………....... 

 

BANKA, PRI KATERI JE ODPRT RAČUN   …………………………………………………………… 

 

VELIKOST PODJETJA / KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (obkroži):          

 
1 Mikro podjetje (manj kot 10 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno 

bilančno vsoto, ki ne presegata 2 milijona eurov) 

 

2 Malo podjetje (manj kot 50 zaposlenih ter katerega letni promet in/ ali letna 

bilančna vsota ne presegata 10 milijonov eurov) 

 

3 Srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 

milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov 

eurov) 

 

4 Veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 

milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki presega 43 milijonov eurov) 

 

 

Datum:   _______________                 Podpis (žig):  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ali zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.  Za en ha 
primerljivih kmetijskih 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./ 

PODATKI  O  VLAGATELJU 
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OBRAZEC 2 

 

OPOMBA: V primeru, da se na javni razpis prijavljate z več naložbami, morate za vsako naložbo 

posebej izpolniti celoten Obrazec 2 in priložiti zahtevane priloge.  

 

1. LOKACIJA NALOŽBE: 

 
 Kraj oz. naslov lokacije  ………………………………………………………………………. 

            

 Katastrska občina:   …………………………………………………………………………… 

       

 Številka parcele:  ……………………………………………………………………………… 

 

V primeru za naložbe v opremo se navede sedež vlaganja: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Terminska opredelitev izvedbe: (začetek) ………………… 2018, (konec) ……………………. 2018 

 
V vlogi kandidiram za naslednje stroške (ustrezno obkrožite): 

 

 stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 

 stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  

dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 

 stroški nakupa nove opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  dopolnilne 

in nekmetijske dejavnosti. 

 

2. SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV: 

 

Vrsta upravičenega stroška Vrednost brez DDV 
Priložen 

račun 

  DA        NE 

  DA        NE 

SKUPAJ   

 

V kolikor je vlagatelj zavezanec za DDV, DDV ni upravičen strošek. 

                                                                                 
Izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z gradnjo objektov: 

 

Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje  (obkroži) :            DA        NE 

 

Številka in datum gradbenega dovoljenja:   št. ________________________ ,  datum: _________________                                                                                                                        

 

 

Za naložbo, navedeno v tej vlogi je bila pridobljena druga potrebna dokumentacija (navedi): 

 

1. ________________________________________________, št. ______________, z dne__________     

                                                                                                          

2. ________________________________________________, št. ______________, z dne__________   
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3. VRSTA IN ZNESEK JAVNEGA FINANCIRANJA: 

 

Naložba je sofinancirana (vir 

sofinanciranja) 

Višina 

pridobljenih 

sredstev oz. 

sredstev v 

postopku 

pridobivanja 

Navedba 

upravičenih 

stroškov za katere 

so bila/se 

pridobivajo 

sredstva 

Priložen dokument, 

ki izkazuje 

pridobitev sredstev 

(sklep, odločba) 

 

 

 

 

 

      

 

    DA        NE 

 

 

 

 

 

         

 

     DA        NE 

 

4. KRATEK OPIS NALOŽBE (na kratko opišite vrsto in namen naložbe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:   _______________                 Podpis (žig):  __________________________ 
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OBRAZEC 3    

                                           

IZJAVA  VLAGATELJA 
 

S podpisom te izjave potrjujem: 

 
1. da za iste upravičene stroške, s katerimi kandidiram na ta javni razpis (ustrezno obkrožite in dopolnite):  

 

 sem v letih  2015, 2016 in 2017 in v tekočem (2018) letu že prejel(a) de minimis pomoč oz.  

drugo državno pomoč v višini ……………… EUR, in sicer s strani ………………………………………… 

…………………………….(navedba dajalca pomoči), na podlagi sklepa št.:………………………………. 

dne ……………………………….; 

 mi je že odobrena, a še neizplačana de minimis oz. druga državna pomoč v višini ………… 

EUR, in sicer s strani ………………………………………………………….(navedba dajalca pomoči) na podlagi 

sklepa št.:……………………., dne …………………………; 

 sem za iste upravičene stroške kandidiral(a) za de minimis oz. drugo državno pomoč v višini 

………………………….. EUR. 

Dajalec pomoči: …..……………………………………………………………………………………………… 

objava javnega razpisa: …………………………………………………………………………………………. 

Za namen: ………………………………………………………………………………………………………… 

datum oddane vloge: …………………………………………………………………………………………….. 

 nisem prejel(a) nobene državne pomoči in pomoči de minimis. 

 

2. da SEM / NISEM (ustrezno obkrožite) prejel(a) druge pomoči de minimis, kot upravičenec oziroma enotno 

podjetje na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(navesti za kateri namen, višino sredstev in dajalca pomoči) 

3. da so vsi navedeni podatki točni in resnični; 

4. da sprejemam vse pogoje navedene v Javnem razpisu za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ukrep 2A in 1B – 2018, in v pripadajoči razpisni 

dokumentaciji; 

5. da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom; 

6. da kmetijsko gospodarstvo, ki se mu dodeli pomoč, ni podjetje v težavah; 

7. da dovoljujem preveritev vseh navedenih podatkov in ogled naložbe v roku do pet let po zaključeni naložbi; 

8. da bom v primeru pridobitve sredstev za naložbe, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost opravljal(a) še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi; 

9. v kolikor ni priloženo gradbeno dovoljenje izjavljam tudi, da za izvedbo naložbe ni potrebno gradbeno dovoljenje; 

10. zagotavljam, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 

intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;  

11. v kolikor je kmetijsko gospodarstvo lastniško povezano z drugim podjetjem ali razdeljeno na več ločenih, sem 

predložil(a) seznam podjetij, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim 

povezana podjetja; 

12. da imam ločene dejavnosti oziroma stroške, v kolikor je podjetje dejavno hkrati v sektorjih ribištva in akvakulture, 

primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije ter je poleg 

tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe 

Komisije (ES) št. 1407/2013; 

13. da imam odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; 

14. da nisem davčni dolžnik; 

15. da imam poravnane vse obveznosti do Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. 

 

Datum:  _______________   Podpis:   ____________________________ 
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OBRAZEC 4    

 

 
IME IN PRIIMEK/NAZIV VLAGATELJA:    

 

………………………………………………………………………….……..   Davčna št. …………………            

 

 

Naslov/sedež:……………………………………………  Pošta ……………………………………………. 

 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Ulica Bratka Krefta 14 

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 
 

Zadeva:   ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 

Prosim za nakazilo odobrenih sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in  

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, za UKREP 1B v letu 2018. 

 

Prilagam sledeča dokazila - račune in potrdila o plačilu: 

(Račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; z datumom od 1. 1. 2018 do 

vključno 3.12.2018. Kot dokazilo o plačilu računa velja: na računu razvidna oznaka plačano ali 

priložena položnica ali bančno dokazilo ali blagajniški prejemek.) 
 

Številka 

računa 

Datum 

računa 

Znesek računa 

v EUR 

 (z DDV) 

Datum plačila računa 

ali plačila posameznih 

obrokov 

Znesek 

opravljenega 

plačila v EUR 

Priloženo 

dokazilo o 

plačilu 

 

 

      DA    NE 

    DA    NE 

    DA    NE 

    DA    NE 

    DA    NE 

 

 

      DA    NE 

    DA    NE 

    DA    NE 

    DA    NE 

    DA    NE 

Opomba: V primeru da preglednica ne zadošča izpolnite še en obrazec. 

 

IZJAVLJAM (ustrezno obkroži): 
 

- da vodim knjigovodstvo:                 DA      NE       
 

- da vse kopije dokazil ustrezajo originalom:   DA      NE       
 

- da je naložba zaključena:    DA      NE       

 

 

 

Datum:    ………………………               Žig:             Podpis vlagatelja:    …………………………….   
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OBRAZEC 5                    VZOREC 

 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, matična številka 5880319000, 

davčna številka: SI36670243, ki jo zastopa župan Miroslav Petrovič, (v nadaljevanju: občina) 

in  

prejemnik……………………………………………………………….……………,matična številka……………., 

davčna številka……….., ki ga zastopa …………………… (v  nadaljevanju besedila: prejemnik),  sklepata 

  

P O G O D B O  

o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 

za UKREP 1B - 2018 

-  POMOČI DE MINIMIS - 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je občina na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ukrep 2A/1B - 2018, s sklepom o dodelitvi 

pomoči št………….………, z dne…………….., prejemniku dodelila nepovratna sredstva kot finančno pomoč za 

namen: Pomoč za naložbe za predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 

dejavnost na kmetiji, v  višini……………...EUR. 

Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 

2013, str. 1 – 8) in na podlagi določil Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Sveti Jurij ob Ščavnici (Ur. list RS, št. 73/16).    

2. člen 

Občina se zavezuje, da bo finančna sredstva iz 2. člena te pogodbe nakazala v 30. dneh po podpisu pogodbe s strani 

obeh pogodbenih strank na TRR št.:………………………………….. 

 

3. člen 

Sredstva se izplačajo iz proračunske postavke 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, konto 41021701 - 

subvencije v kmetijstvo. 

 

4. člen 

Vsa določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije, kot tudi vloga vlagatelja  s prilogami, izjavami itd., so sestavni 

del te pogodbe. 

V primerih, ko se ugotovijo kakršnekoli nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem 

znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila prejemniku.  

Prejemnik, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem 

pravilniku za naslednji dve leti. 

5. člen 

Prejemnik se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih pomočeh, ki so javnega značaja, v skladu z zakonom, ki 

ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov lahko objavljajo. 

 

6. člen 

Skrbnik te pogodbe s strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je Marko Čuš, višji svetovalec II. 

 

7. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za rešitev 

sporov pristojno sodišče v Gornji Radgoni. 

 

8. člen 

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

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank. 

Številka pogodbe: …………….. 

Datum:     ………………                                                               Datum: ……………………… 

 

Prejemnik:                                                                                             Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

                                                                                                                Miroslav PETROVIČ, župan 

……………………….                                                                                      
        ……………………….         
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NAVODILO ZA ODDAJO VLOGE 
 

 

Prosilec mora vlogo v zaprti kuverti nasloviti na naslov Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica 

Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, s pripisom »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS 

POMOČI V KMETIJSTVU - UKREP 1B - 2018«, na hrbtni strani kuverte mora biti naveden 

točen naziv in naslov vlagatelja, ali pa izpolni in na kuverto nalepi spodnji obrazec: 

 

 

»NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS POMOČI 

V KMETIJSTVU - UKREP 1B - 2018«  

  

VLAGATELJ: 

Ime, priimek____________________________________ 

Naslov:________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

NASLOVNIK: 

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

Ulica Bratka Krefta 14 

9244Sveti Jurij ob Ščavnici 

  

(izpolni vložišče naročnika): 

Datum prispetja:________________ 

Ura prispetja:___________________ 

Zaporedna št. vloge:__________ 

Podpis: _______________________ 

 

  

 

 

 
 

 


