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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE 
MERE ZA DODELJENE BANČNE KREDITE 

 
PODATKI O VLAGATELJU 
 
Ime in priimek oz. naziv fizične in pravne osebe z navedbo zakonitega zastopnika 
 
 
 
 
Naslov (sedež dejavnosti) 
 
 
 
 
EMŠO 
 
 
 
Matična številka: 
 
 
 
Davčna številka 
 
 
 
Naslov (poslovni sedež) 
 
 
 
 
Kontakt (telefon, mobitel, e-mail)  
 
 
 
Številka TRR: 
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OSNOVNI PODATKI O NAMENSKEM POSOJILU,  KI JE PREDMET VLOGE 

I. OPIS NAJEMA POSOJILA: 

a) nakup, gradnja in adaptacija poslovnih prostorov, 

b) nakup opreme in strojev, 
 
c) nakup patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

II. PODROBNEJŠI OPIS INVESTICIJE, KI JE PREDMET POSOJILA: 

A) Lokacija investicije:………….…………………………………………………………….. 

B) Datum začetka in zaključka investicije: …………………………………………………… 

C) Končna vrednost investicije v EVR: ………………………………………………………. 

 

 

III. PODROBNEJŠI PODATKI O POSOJILU: 

Leto najema posojila: …………………………………………………………………………. 

Banka, pri kateri je najeto posojilo;……………………………………………………………. 

Številka posojila in naziv kreditne  pogodbe: …………………………………………………. 

Obdobje trajanja kreditne pogodbe: …………………………………………………………… 

Višina zaprošenega posojila: ………………………………………………………………….. 

Višina obrestne mere: ………………………………………………………………………….  

 

IV. OZNAČITE KONČNE REZULTATE, KI SO VEZANI NA INVESTICIJO: 

1. zagotavljajo nova delovna mesta, 
2. s poslovnim načrtom ali investicijskim programom dokažejo ustreznost 

naložbe oziroma poslovno učinkovitost, 
3. zagotavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti, 
4. zagotavljajo ekološko neoporečen proizvodni proces, 
5. dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini, 
6. vlagajo v deficitarne dejavnosti, 
7. vlagajo v dvig kvalitete proizvodov in storitev, 
8. vlagajo v strokovno izobraževanje in usposabljanje, 
9. vlagajo v promocijo izdelkov in storitev. 
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V. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:  
a) Izpolnjen prijavni obrazec;  
b) Podpisana izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev;  
c) Dokazilo o registraciji;  
d) Dokazilo o številu zaposlenih;  
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih (ne sme biti starejše od 30 dni) 
f) Finančni izkazi o poslovanju, 
g) Dokumenti, pridobljeni pri posojiodajalcu (overjena kopija pogodbe o kreditu, 
amortiazacijski načrt, iz katerega je razviden znesek obresti, ki so predmet 
subvencije obrestne mere, kopije potrdil o že plačanih obrestih v letu 2011.), 
h) Gradbeno dovoljenje, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov, 

                 i) Pogodbe iz točke št. I, 
           j) izpolnjeno izjavo upravičenca, da za pomoč »de minimis« ni dobil sredstev iz  
              državnih ali mednarodnih virov, oziroma, če jih je, v kakšni višini.  
 

 
 
 
 
VI.  IZJAVA  O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV 
 
 
Spodaj podpisani                                                                                         , 
naslov                                                                                               
 
 
 

s podpisom na tej izjavi potrjujemo, da: 
 
 

• sprejemamo pogoje, navedene v Javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev za 
pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica za leto 2011, 

• so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskem stanju, 
• vse priložene fotokopije ustrezajo originalu,  
• nimamo neporavnanih obveznosti do države, 
• da se bo investicija ohranila v občini najmanj 5 let, 
• nismo v stečaju, v postopku prisilne poravnave., 
• Prejemnik mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih virov.  

 

 
 
Datum in kraj : ……………………………… 

 

Podpis prosilca:                                    Žig: 
                                                                                                                       
……………………………………………….. 
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IZJAVA PROSILCA O VIŠINI DRŽAVNE POMOČI IZ DRUGIH 
VIROV 
 
 
Spodaj podpisani                                                                                         , 
naslov                                                                                               
 

izjavljam, 
 

da za namen katerega vlagam vlogo  NISEM / SEM (ustrezno obkrožite) pridobil finančnih 
sredstev iz naslova državnih pomoči (državnega proračuna, občinskega proračuna -javni 
razpisi ali drugi občinski viri) ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev iz teh virov sem 
že pridobil;  
 
 
 Namen pomoči Oblika pomoči Znesek Datum prejetja 
Ministrstvo     
Sklad     
Občina     
Mednarodni viri     
Drugi viri     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum in kraj : ……………………………… 

 
 
 
Žig in podpis prosilca 
 
……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

                                                                                                              VZOREC POGODBE 
 
OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, matična številka 5874602,  
identifikacijska številka za DDV SI 72177918, ki jo zastopa župan Ivan Jordan, (v 
nadaljevanju: občina) 
      
in 
 
Prejemnik…………………………………………………..……………………………… 
matična številka…………………………………., davčna  številka………………………,ki 
ga zastopa ………………………………………….(v nadaljevanju besedila: prejemnik) 
skleneta 
 
 

POGODBO 
O SUBVENCIONIRANJU OBRESTNE MERE ZA DODELJENE BANČNE KREDITE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata,  

- da je Občina Škofljica na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev  za 
pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica (Uradni list RS, štev. 53/09) 
objavila javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite 

- da se je prejemnik javil na javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škofljica s popolno vlogo, ki jo je 
pregledala in ocenila strokovna komisija,  

- da mu je bila izdan sklep o dodelitvi sredstev za namen »Subvencioniranje obrestne 
mere za dodeljevanje posojil«. 

- da so sredstva dodeljena prejemniku po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna 
vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju, ne bo presegla 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 
ali namen pomoči.  

 
2. člen 

Na podlagi Sklepa o dodelitvi sredstev za subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje 
posojil na področju malega gospodarstva v Občini Škofljica za leto 2011, št………….., je 
občina dodelila prejemniku……………….…..nepovratna sredstva za leto 2011 v 
višini………………….EUR. 
Predmet subvencioniranja je…………………………………….….. 
 

3. člen 
Prejemnik lahko sredstva koristi na podlagi sklepa župana in podpisane pogodbe. Občina bo 
sredstva nakazala prejemniku 30. dan  po podpisu obeh pogodbenih strank na transakcijski 
račun prejemnika št…………………, odprtega pri………………………………….…….. 
 
 

4. člen 
Občina bo sredstva za »Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil« nakazala iz 
proračuna Občine Škofljica iz postavke 14011 in konta 410299 za sofinanciranje razvoja 
malega gospodarstva. 
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5. člen 
Prejemnik se zavezuje: 
- da bo za »Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite« iz 2. člena pogodbe  
  vodil ustrezno dokumentacijo in jo hranil najmanj tri leta od  prejema sredstev, 
- da se mora investicija, ki je predmet subvencije, ohraniti v Občini  Škofljica vsaj  pet let po  
  njenem zaključku, 
- da ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev, 
- da bo omogočil komisiji, ki jo določi župan Občine Škofljica, vpogled v dokumentacijo in  
  kontrolo koriščenja namenskih sredstev. 
 

6. člen 
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za 
katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je 
prejemnik  prekršil druga določila pogodbe oz. so bile  ugotovljene druge nepravilnosti, je 
upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila Občini. 
 
 

7. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne 
bo mogoče, je za rešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

8. člen 
Skrbnik pogodbe s strani Občine Škofljica je Brigita Marinšek, ki je v občinski upravi 
zadolžena  za področje gospodarstva, kmetijstva in turizma.  
 
 

9. člen 
Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
dva izvoda. 
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
 
 
Številka: _____________________            Številka: 308 -  /2011 
 
Datum: ______________________                       Datum:  
 
 
  
Prejemnik:                                                                                 Občina Škofljica 
                                                                                                  Župan, Ivan Jordan 
                                                                                                         


