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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 SPODBUJANJE 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2015  
 
 

UKREP 2:  
 
 
 
 
 
 
1. PODATKI O VLAGATELJU  
 

 1.1 IME IN PRIIMEK / NAZIV, NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA___________________ 

_____________________________________________________________________________________  

NASLOV /SEDEŽ: _____________________________________________________________________ 
 
DAVČNA ŠTEVILKA VLAGATELJA:______________ EMŠO VLAGATELJA ___________________  
 
TEL. __________________ GSM__________________ E- MAIL _______________________________  
 

  
 1.2 KMG MID _________________________  

 
 
1.3 DAVČNI ZAVEZANEC (obkroži):                                                    DA               NE  
 
 
1.4 TRANSAKCIJSKI RAČUN in NAZIV BANKE:___________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH 
PROIZVODOV  
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI  
 
2.1. VRSTA NALOŽBE (ustrezno obkrožite): 
 
a. Gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, 

b. Nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva, 

c. Splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe), 

d. Nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 

 

2.2. 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. 
 

2.3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA NA KMET. GOSPODARSTVU IN OPIS  
NALOŽBE: 

 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Za obravnavo vloge so potrebna naslednja dokazila in dokumentacija:  
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v          
kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči; 
- predložitev ustreznega dovoljenja 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; 
- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva 
okolja; 
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
izvedena presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna; 
- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba; 
- fotokopija TRR. 
 
 
 
 

3. 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;  
 • da z izvedbo naložbe, ki je predmet te vloge, še nisem pričel in tudi ne bom pred izdajo odločbe;  
 • strinjam se s predlogom pogodbe;  
 • 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:________________________  
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______________________________ 
(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 SPODBUJANJE 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2015  

 
 
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  
 


