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O BČ INA   P OL JČA NE 
O b č i n s k a  u p r a v a  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 
 
 
 

VLOGA  
ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2015 
 
 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
 
 
 
 
1. PODATKI O VLAGATELJU  
 

 1.1 IME IN PRIIMEK, NASLOV VLAGATELJA_____________________________________________  
  
_____________________________________________________________________________________  
 
DAVČNA ŠTEVILKA VLAGATELJA:______________ EMŠO VLAGATELJA ___________________  
 
TEL. __________________ GSM__________________ E- MAIL _______________________________  
 

 1.2 IME IN PRIIMEK LASTNIKA KMETIJE:  
  

________________________________ DAVČNA ŠTEVILKA____________________  
 
________________________________ DAVČNA ŠTEVILKA____________________  
 

 1.3 SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA _______________________________________  
 

  
 1.4 KMG MID _________________________  

 
 
1. 5 DAVČNI ZAVEZANEC (obkroži):                                                    DA               NE  
 
 
1.6 TRANSAKCIJSKI RAČUN in NAZIV BANKE:___________________________________________  
 

 

Podukrep 1.1.              POSODABLJANJE KMETIJ 
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2. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI  
 
2.1. VRSTA INVESTICIJE (obkrožite): 
 

1. Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetiji. 
 

2. Gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev). 

 
3. Nakup kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti. 

 
4. Oprema hlevov in gospodarskih poslopij. 

 
5. Nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku. 

 
6. Nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, 

…). 
 

7. Nakup računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 
znamk. 

 
 

 
2. 2.  Z NALOŽBO BOSTE DOSEGLI NASLEDNJE CILJE (obkrožite): 
 

a. Zmanjšanje proizvodnih stroškov 
 

b. Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje 
 

c. Izboljšanje kakovosti 
 

d. Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer za standardov 
za boljše počutje živali 

 
e. Drugo____________________________________________________________ . 

 
 

2.3.  LOKACIJA NALOŽBE: 
 
Občina:  
Kraj oz. naslov lokacije naložbe*:  
Katastrska občina:  
Številka parcele/razdelek:  
 
Načrtovan terminski plan naložbe: 
 

Začetek izvajanja investicije: 
                                              _____________________________ 
 
Konec izvajanja investicije: 

* Če gre za naložbe v stroje, se navede stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja. 
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3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA NA KMET. GOSPODARSTVU IN 
OPIS  NALOŽBE: 

 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. OPIŠITE KAJ Z NALOŽBO PRIDOBITE – REZULTATI NALOŽBE: 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
  
 
 

Za obravnavo vloge so potrebna naslednja dokazila in dokumentacija:  
− ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 
− projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 

sofinanciranja; 
− za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena uredbe 702/2014, mora biti izvedena presoja 

vplivov na okolje, če je le ta potrebna; 
− ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
− fotokopija oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za 

oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
− mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; 
− fotokopija TRR vlagatelja. 
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5. IZJAVA PROSILCA:  
 
Spodaj podpisani izjavljam:  

 • da so vsi podatki in navedbe podane v vlogi, resnični in točni, za kar prevzemam materialno in 
kazensko odgovornost;  

 • da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah;   
 • seznanjen sem, da so sredstva pridobljena za ukrep, na katerega se prijavljam državna pomoč;  
 • da za iste upravičene stroške, ki jih navajam v tej vlogi, nisem prejel sredstev iz državnega ali 

občinskega proračuna ali mednarodnih virov oziroma izjavljam, da sem iz navedenih naslovov že 
prejel ______________ EUR.  

 
Poljčane, ____________________  

Podpis vlagatelja:________________________  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
(ime in priimek vlagatelja)  
___________________________  
(naslov vlagatelja)  
___________________________  

 
 

I Z J A V A   
 
 

Podpisani____________________________________, davčna številka:_________________  
                                                   (ime in priimek)  

izjavljam, da za potrebe Javnega razpisa za pridobitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
v občini Poljčane za leto 2015 dovoljujem Občini Poljčane pridobitev vseh potrebnih podatkov iz 
uradnih evidenc v skladu z 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.  
 
 
 
Kraj in datum:                                                                                                   Podpis vlagatelja:  
 
__________________________                                                  ___________________________
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Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen na Občino Poljčane, 
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane najkasneje do 10. 12. 2015.  
 
 
 

 
 

Ime in priimek/naziv vlagatelja: ______________________________________________________  
 
Naslov/sedež:  
Ulica/hišna št.: ____________________________________________________________________  
 
Poštna št./kraj: ____________________________________________  
 
Datum: ____________  
 
 
Občina Poljčane  
Bistriška cesta 65 
 
2319  POLJČANE  
 
 
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA  TER PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2014 
 
 
Na podlagi odločbe št. ________________, z dne ________________ ter Pogodbe o sofinanciranju št. 
_________________, prosim za nakazilo odobrenih sredstev, v višini ___________________ EUR.  
 
Izjavljam: 

1.  da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,  

2.  da so vsa dela izvedena v skladu s programom, predloženim v vlogi,  

3.  da je naložba zaključena.  

 
Priloge:  
- Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja (kopije računov in potrdil o plačanih računih). 

Upoštevajo se računi in potrdila o plačilu z datumom do vložitve tega zahtevka. 
 
  

Podpis vlagatelja:  
____________________  

  

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV  
 


