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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

 
 

VLOGA ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI ROGATEC  V  LETU 2015 
 
 
POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH 
PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI 
 
 
PODATKI O VLAGATELJU 

 

Ime in priimek nosilca oz. 
naziv kmetijskega 
gospodarstva: 

 Identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva            
KMG – MID: 
                    
100_______________ 

Ime in priimek odgovorne 
osebe (pravna oseba): 

 
 

Naslov/sedež:  

Telefon / e-pošta:  

Št. dovoljenja za 
opravljanje dopolnilne 
dejavnosti: 

 

Davčna številka  

TRR št.  

Banka, pri kateri je odprt 
račun:  

 

OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI, ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH          
 

A. Osnovni podatki o kmetiji  
 
 
Velikost kmetije: 
 
 
Dejavnost, ki se odvija na kmetiji:  
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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

 
 
 
B. Lokacija naložbe 
 
Občina: Rogatec 
Kraj oz. naslov lokacije naložbe1  

Terminski plan naložbe 

Začetek izvajanja2 
 

Konec izvajanja3 

 
  

 
1
 Če gre za naložbe v stroje, opremo ipd. se navede stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja. 

2
 Datum pričetka izvajanja investicije oz. naložbe ne sme biti pred datumom oddaje vloge. 

3 
Konec izvedbe investicije oz. naložbe mora biti najkasneje 31.10.2015 (ob oddaji zahtevka). 

 
C. Opis naložbe  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
D. Upravičeni stroški (ustrezno obkrožite): 

− stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji, 

− stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter 
nekmetijske dejavnosti. 

 
F. 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 (ponudba oz. 
predračun mora glasiti na realno vrednost, upravičenci naj prijavijo tisto vrednost investicije, ki jo bodo 
dejansko realizirali in zanjo lahko dostavili dokazilo o izvedbi oz. račun, katerega višina naj bo enaka 
predračunu, lastna vlaganja se ne sofinancirajo). Pri izračunu višine zneska sofinanciranja se 
upoštevajo zneski brez DDV. Pomoč se ne dodeli za DDV. Pomoč se odobri le za investicije, ki se 
izvajajo na območju občine Rogatec.  
 
G. Finančna konstrukcija 
 

Viri financiranja Višina v EUR Delež v % 

Posojilo/jamstvo/vračljivi   
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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

predujem  

Lastna sredstva   

Drugi viri RS/EU   

Nepovratna sredstva Občine 
Rogatec 

  

SKUPAJ   

 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

− ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo (ponudba oz. predračun mora 
glasiti na realno vrednost, upravičenci naj prijavijo tisto vrednost investicije, ki jo bodo 
dejansko realizirali in zanjo lahko dostavili dokazilo o izvedbi oz. račun, katerega 
višina naj bo enaka predračunu, lastna vlaganja se ne sofinancirajo),  

− dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti,  

− ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno, 

− projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, 
− poslovni načrt za izvedbo naložbe v vrednosti nad 50.000 EUR s predračunom 

stroškov, 
− zbirna vloga za neposredna plačila (subvencijska vloga) za leto 2015  Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja, 
 
 
 
 
Datum:__________ 
 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 
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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

 
 
IZJAVE VLAGATELJA 
 
Izjavljam, da: 
 

1. je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev  
2. sem za prijavljeno investicijo (iste upravičene stroške) v letu _______ prejel 

sredstva / državno pomoč iz javnih virov RS (proračuna RS, občinskega proračuna 
oz. morebitnih drugih javnih virov RS ali mednarodnih virov) s strani  
___________________________________________,v višini ____________EUR 
oz. sem zaprosil za dodelitev sredstev iz javnih virov _________________________ 
___________________________________________________________________ 
                                                         (vpišite vir in višino sredstev) 

3. se naložba izvaja na območju občine Rogatec 
4. imam poravnane vse obveznosti do Občine Rogatec in Republike Slovenije 
5. nisem pričel z izvedbo naložbe 
6. bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi 
7. bo investicija zaključena pred izplačilom sredstev 
8. bom dopolnilno dejavnost, za katero bom pridobil sredstva, opravljal še vsaj 

naslednjih 5 let po zaključeni investiciji 
9. so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter 

da sem seznanjen s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; 
seznanjen sem tudi z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobim 
nezakonito ali porabim nenamensko, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi ter da v tem primeru ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 še naslednji 2 leti 

10. bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
odobritev pomoči po javnem razpisu, hranil še najmanj 10 let po izplačilu sredstev 

11. za namen razpisa dovoljujem Občini  Rogatec pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
 

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

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 
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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

 
 
IZJAVA VLAGATELJA O KUMULACIJI POMOČI DE MINIMIS 
 
 
Izjavljam, da: 
 

− sem seznanjen, da se pomoč de minimis dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013, 

 
− sem v obdobju zadnjih treh let na podlagi pravila de minimis pomoči prejel naslednja 

sredstva: 
 

 a) znesek ________________ EUR, datum ____________  

     dajalec sredstev________________________________ 

     na podlagi sklepa št. ____________________________ 

b) znesek ________________ EUR, datum  ____________  

     dajalec sredstev  _______________________________ 

     na podlagi sklepa št. ____________________________ 

c) znesek ________________ EUR, datum  ____________  

     dajalec sredstev________________________________ 

     na podlagi sklepa št. ____________________________ 

 
- s prejetimi in zaprošenimi pomočmi za iste upravičene stroške z dodeljenim zneskom 

pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči (do 200.000,00 
EUR oz. do 100.000,00 EUR za dejavnost komercialnega cestnega tovornega 
prometa) ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. 

 
 

Za navedeno izjavo kazensko in materialno odgovarjam. 
 
 
 
Datum:__________ 
 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 
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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

 
IZJAVA VLAGATELJA O ZNAČAJU PODJETJA 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(naziv vlagatelja) 

 
Izjavljam, da gre pri našem podjetju za primer  (ustrezno obkrožite): 

 
- pripojenega podjetja    DA  NE 

 
- delitev podjetja   DA  NE 

 
- povezanega podjetja*   DA  NE 
 
*V primeru povezanega podjetja priložite seznam podjetij, s katerimi je vaše povezano (ime 
in priimek članov vašega kmečkega gospodinjstva ter ostali podatki, iz katerih je razvidno, da 
imajo registrirano dopolnilno ali drugo dejavnost, na podlagi katere so prejemniki javnih 
sredstev):  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih 
razmerij: 
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali  
- nadzornega organa drugega podjetja; 
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe;  
- sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi;  
- delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic;  
- delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje. 
 
 
Za navedeno izjavo kazensko in materialno odgovarjam. 
 
 
 
Datum:__________ 
 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 
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Obrazec: DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI – NALOŽBE 

OBČINA ROGATEC 
POT K RIBNIKU 4 
3252 ROGATEC 
 
 
 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 
 

 

Ime in priimek/ naziv vlagatelja: ______________________________________________ 

Naslov/sedež:   ____________________________________________________________ 

TRR št.  __________________________________________________________________ 

Odprt pri banki: ___________________________________________________________ 

Davčna številka:  __________________________________________________________ 

 

Na podlagi sklepa št. ______________________________ z dne ____________________ 

ter Pogodbe o sofinanciranju št. ___________________________________, z dne 

________________, vlagam zahtevek za nakazilo odobrenih sredstev, v višini 

________________ EUR. 

 
Izjavljam, da vse kopije dokazil ustrezajo originalom. 
 
 
Priloge: 

− dokazila za uveljavljanje subvencije  (kopije računov in potrdil o plačanih računih) 
 
 
 
Datum:__________ 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 

 
 
 
 
 
 
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen Občini 
Rogatec do 31.10.2015. 

 


