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VLOGA ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 

RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA OBČINE REČICA OB SAVINJI V 
LETU 2019 

 
 
 

1.  OSNOVNI PODATKI  
 

 

Ime in priimek oziroma naziv 
vlagatelja 

 

Naslov vlagatelja  

Matična številka vlagatelja  

Davčna številka vlagatelja  

KMG MID kmetijskega 
gospodarstva* 

 

Št. vlagateljevega TRR in 
banka  

 

Telefonska številka vlagatelja  

E- naslov   

Upravičenec je mladi kmet 
(ustrezno obkroži) 

                   
                    DA                                 NE 

* obvezno za kmetijska gospodarstva 

 
 
II. Prijavljam se na razpis za naslednji (pod)ukrep: 

 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, PODUKREP 

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  

 
III.  Izjave: 

 
Podpisani izjavljam (ustrezno obkroži in po potrebi dopolni): 

         Za namene ukrepov tega javnega razpisa nisem prejel javnih sredstev občine, RS 

in Evropske unije  ali 

Za namen ukrepov tega javnega razpisa sem prejel javna sredstva v višini                                     

____________ EUR s strani ________________________________________.                

                                                                       (navedi dajalca: občina, RS ali EU) 

 

 

Kraj in datum:___________________        (Žig)          Podpis: _____________________               
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OBRAZEC I 
 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, PODUKREP 
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
 
 

2. PODATKI O NALOŽBI/ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH 
 
 

A. Vrsta naložbe (ustrezno obkroži) 
 

a. stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in rekonstrukcijo hlevov 
in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu; 

b. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo); 

c. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
d. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
e. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih 

naprav; 
f. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže…); 
g. stroški nakupa in postavitve naprav za zbiranje vode za oskrbo in varčevanje z 

vodo; 
h. stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih 

pravic in blagovnih znamk. 

 
 

B. Lokacija naložbe (če gre za naložbe v kmetijsko mehanizacijo, je lokacija 
naložbe sedež kmetijskega gospodarstva in podatkov o lokaciji ni potrebno 
vpisati) 
 

Občina  

Kraj oz. naslov lokacije naložbe  

Katastrska občina  

Številka parcele  

*Terminski plan (začetek, konec investicije)  
* Obvezna rubrika za vse vlagatelje 
 
 

C. Opis investicije: 
Opišite namen ukrepa in načrtovane investicije (iz opisa naj bo razvidno izpolnjevanje ciljev 
ukrepa iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob Savinji 
za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 28/2016 in 43/2016)) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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D. Dovoljenje za naložbo 

 
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano ustrezno dovoljenje za izvedbo 
investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (Izpolnijo vlagatelji v 
primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov) 
 

Ustrezno obkroži 
 
DA     NE 

 
 
 

E. Finančni podatki o naložbi 
 
Specifikacija upravičenih stroškov 

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

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe! 
 
 
 

Vrednost naložbe 

 
- brez DDV __________________ EUR, 
 
- z DDV _____________________ EUR. 
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3. OBVEZNE PRILOGE  

 

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

- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja; 

- presoja vplivov na okolje za naložbo, če je le-ta potrebna (skladno z določili 14(5) 
člena Uredbe 702/2014) , mora biti predložena z vlogo za pridobitev pomoči;  

- ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
- D obrazec zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem letu 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, kadar vrednost naložbe presega 10.000,00 EUR. 
 
 

 Dodatne obvezne priloge za pravne osebe 

 
- Dokazilo o registraciji pravne osebe/samostojnega podjetnika: kopija izpisa iz 

Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a, 
- Dokazilo o finančnem stanju (ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje 

vloge): 
a) za pravne osebe: BON-2 (AJPES), 
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4. IZJAVE VLAGATELJA 
 
Izjavljam: 
 
 1. da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni 

podjetje v težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 
 2. da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in da z njimi v celoti soglašam, 
 3. da so vsi v vlogi in prilogah navedeni podatki popolni in verodostojni ter da sem 

seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; 
seznanjen(a) sem tudi z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih 
pridobim nezakonito, porabim nenamensko, odstopim od pogodbe oz. da del ne 
izvršim v skladu s pogodbeni določili, vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi ter da v tem primeru izgubim pravico do pridobitve sredstev iz naslova 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Rečica ob Savinji za naslednji 2 leti, 

 4. da nisem pričel(a) z izvedbo naložbe in da ne bom pričel(a) z deli pred izdajo 
odločbe o odobritvi sredstev (prepoved začetka investicije pred izdajo odločbe o 
odobritvi sredstev ne velja za izdelavo projektne dokumentacije); kot začetek 
izvedbe naložbe se šteje prevzem katerikoli obveznosti vlagatelja na račun 
morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme 
ali storitev…),  

 5. da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, ne 
prejemam oziroma nisem v postopku pridobivanja iz drugih javnih virov  

 6. da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe, 
 7. da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem 

pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, 
 8. da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in 

hranil(a) še najmanj 10 let po izplačilu sredstev, 
 9. da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za 

izvajanje tega razpisa in da za namen razpisa dovoljujem Občini Rečica ob 
Savinji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. 

 10. da nimam neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom. 

 11. da imam do države in občine ter javnih podjetij, zavodov itd., katerih 
ustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, poravnane vse obveznosti. 

 
 
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjam. 

 
 
 
 
V/na ______________, dne___________ 
 

 
 
_______________________ 
(Podpis vlagatelja) 
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5. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV  

(Zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj vloži po zaključeni naložbi) 
 
 
Ime in priimek/naziv vlagatelja: _____________________________________________ 
 
Naslov/sedež: __________________________________________________________ 
    
Datum izpolnitve zahtevka:  ________________________________________________ 
 
 
 

Na podlagi odločbe št. ____________ z dne ____________, prosim za nakazilo 
odobrenih sredstev za izvedeno investicijo, kot sledi: 
 

Opis izvedene investicije EUR 

Vrednost celotne investicije  

Vrednost upravičenih stroškov  

Zaprošeni znesek  

 
 

Prilagam naslednja dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo o plačilu) 
 

Zap. št.  Številka računa Datum plačila 

   

   

   

   

   

 
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 so z naložbo v prilagajanje standardom dobrega počutja živali standardi doseženi 
ter da je naložba usklajena z zahtevami standardov, 

5. da je naložba zaključena 
/kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v 
objektih v proizvodni proces/ 

 

 
Podpis vlagatelja: 
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6. VZOREC POGODBE  
(Vzorca pogodbe ni potrebno prilagati vlogi) 

 
 
OBČINA REČICA OB SAVINJI, Rečica 55, 3332 Rečica ob Savinji, davčna številka 
SI 45064440, ki jo zastopa županja Ana Rebernik, (v nadaljevanju: občina) 

 
in 
________________________________________   (v nadaljevanju: upravičenec) 
(naziv, naslov, davčna št. in zakoniti zastopnik upravičenca) 

 

skleneta 
 
POGODBO o dodelitvi in namenski porabi sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v letu 2019 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
• da je bil na spletni strani Občine Rečica ob Savinji objavljen Javni razpis o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob Savinji za leto 
2019, 
• da se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je 
pregledala s strani župana imenovana strokovna komisija, 
• da je občina z odločbo št. ____________ z dne ________ upravičencu odobrila 
sredstva v višini _____________ EUR (z besedo: ______________________00/100 
EUR), in sicer za _________________________________ /naziv naložbe/. 
 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sheme državnih pomoč, št. priglasitve: 
SA.45323(2016/XA), priglašene Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – 
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014. 
 

2. člen 
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev, kateremu morajo biti priložena dokazila za uveljavljanje pomoči 
(račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu), v 30 dneh od predložitve 
popolnega zahtevka s prilogami. 
 

3. člen 
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun upravičenca št. 
_______________________, odprt pri __________________________. 
 
3. točka 26. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 določa, da so plačila iz naslova ukrepov 
kmetijske politike, izplačana za namene dolgoročnih vlaganj v osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost, kot je določena v 69. členu zakona in v zvezi s kmetijsko 
in gozdarsko dejavnostjo, za katero se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, 
četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena ZDoh-2, oproščena plačila dohodnine.  
 
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 11001 Podpora kmetijski dejavnosti. 
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4. člen 
Upravičenec se zavezuje: 

- da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo 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 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 bodo po zaključku naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali 
standardi doseženi ter da bo naložba usklajena z zahtevami standardov, 

- 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. 

 
5. člen 

Upravičenec se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, 
da se je s kumulacijo presegla najvišja intenzivnost pomoči ali zneska pomoči, ki se 
uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 
 
Upravičenec se strinja, da mora z odločbo odobrena in že izplačana sredstva na podlagi 
te pogodbe vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 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, če jih je 
uporabil v nasprotju z določili odločbe in pogodbe, če je za isti namen iz istega ali 
drugega naslova že pridobil finančna sredstva, ali če je bila presežena intenzivnost 
pomoči, navedena v prvem odstavku tega člena. 
 
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, upravičenec izgubi pravico do pridobitve  
sredstev iz naslova Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Rečica ob Savinji za naslednji dve leti. 
 

6. člen 
Skrbnik pogodbe na strani Občine je županja Ana Rebernik, ki je pooblaščena, da 
Občino zastopa glede vseh vprašanj, ki so predmet te pogodbe. 
 
Odgovorni predstavnik s strani upravičenca je __________________________. 

 
7. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je 
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročila ali drugega organa in 
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje 
ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali 
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
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organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 

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. 
 

11. člen 
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) 
izvoda, upravičenec pa en (1) izvod. 
 
 
 
 
Številka: ____________________ 
 
 
Datum: _________________                                               Datum: _________________ 
                                                    
 
 
_________________                                                                  Občina Rečica ob Savinji 
(upravičenec)                                                                                 Ana Rebernik, županja    


	III.  Izjave:

