
V L O G A  
ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE 

 

 

1. PODATKI O INVESTITORJU 

 

1.1. Statusni podatki: 

Polni naziv obratovalnice (s.p., d.o.o.):         

 

             

 

Skrajšan naziv:            

 

Naslov (sedež):            

 

Datum  ustanovitve: ______________________________________________________ 

 

Naziv poslovne banke preko katere poslujete:         

 

Številka bančnega računa:          

 

Število redno zaposlenih:      na dan:      

 

Telefon, mob. telefon in telefax:          

         

E-mail:              

 

Kontaktna oseba:            

 

1.2. Podatki o nosilcu dejavnosti: 

Priimek in ime:            

 

Stalno prebivališče:            

 

Telefon             

 

EMŠO             

 

1.3. Dejavnost: 

Dejavnost opisno (le glavna):          

 

Šifra dejavnosti: _________________________________________________________ 

 

Opravilna številka:            

 

Matična številka:            

 

Davčna številka:            

 

 

 



 

1.4. Uspeh poslovanja podjetja ali obratovalnice   

 

Leto 2006 2007 

Celotni prihodek   

Dobiček   

 

 

 

 

PREDMET INVESTICIJE 

 

2.1. Naziv investicije:           

 

2.2. Vrsta investicije (obkrožite): 

1. nakup opreme in strojev, 

2. nakup poslovnih prostorov, 

3. gradnja poslovnih prostorov 

4. adaptacija poslovnih prostorov, 

5. nakup patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.  

 

 

2.3. Predviden datum zaključka investicije: _____________________ 

 

2.4. Predračunska vrednost investicije v €:      

 

2.5. Posojilo najemam pri banki 

 

 

2.6. Predlagana odplačilna doba posojila     mesecev/let. 

 

 

2.7.  Viri financiranja: 

 

Vrsta vira: Znesek v EUR % 

lastna sredstva    

Posojilo   

ostali viri -   

ostali viri -   

 

 

 

 

 

 

 



    

OPOZORILO                                          

 

 

3.1.Intenzivnost pomoči: Skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila 

»de minimis« ne me preseči 200.000, EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let ne glede na 

obliko ali namen pomoči 

 

3.2. Do sredstev niso upravičena: 

- podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje 

kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 

- podjetja v težavah; (smiselna uporaba Zakona o finančnem poslovanju podjetij) 

 

3.3. V primeru, da podjetje deluje v cestnoprometnem sektorju, sredstva ne morejo biti namenjena 

za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.  

 

3.4. Investicije, ki so predmet spodbud, morajo ostati v Občini Škofljica še najmanj pet let po 

prejemu pomoči. 

 

 

 

4. IZJAVE 
 

 

1.  da nismo podjetje v težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 

 

2.  da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore, 

 

3.  da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo, 

 

4.  da v primeru dodelitve sredstev po tem razpisu nimamo nobenih zakonskih zadržkov 

in omejitev za sklenitev pogodbe, 

5. Da imamo poravnane vse obveznosti do Občine Škofljica, 

6. da  vse kopije dokumentov, ki so priloženi k vlogi, ustrezajo originalom, 

7. da so vsi v vlogi navedeni podatki  popolni in verodostojni ter, da smo seznanjeni s 

posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; seznanjeni smo tudi z 

obvezo, da moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobimo nezakonito, porabimo 

nenamensko ali da odstopimo od pogodbe, vrniti skupaj  s pripadajočimi zakonskimi 

obrestmi. 

 

 

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 

 

Kraj in datum        

 

 

     žig                  Podpis: 

 

                         
 



 

OBVEZNA VSEBINA VLOGE: 
 

1. Obrazec – vloga za subvencioniranje obrestne mere. 

2. Investicijski program ali poslovni načrt. 

3. Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: 

 za samostojne podjetnike – potrdilo o plačanih davkih od Davčnega urada 

 za gospodarske družbe  - BON 2 (za leto 2007),  podatke o solventnosti imetnika poslovnega 

računa (potrdilo prosilci prejmejo na banki, kjer imajo odprt račun)  

4. Finančni izkazi o poslovanju:  

 za gospodarske družbe- izkaz poslovnega uspeha in bilanco stanja za leto 2007 

 za samostojne podjetnike-odločbo DURS za leto 2007, kateri priložijo bilanco uspeha in 

bilanco stanja za leto 2007. 

5. Za gospodarske družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register. 

6. Za samostojne podjetnike fotokopijo  priglasitvenega lista. 

7. Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja. 

8. Sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila. 

9. Amortizacijski načrt. 

10. Dokazila glede na namen posojila: 

 pri gradnji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje, 

 pri nakupu opreme: račun ali predračun, 

 pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov: kupoprodajno pogodbo oz. predpogodbo 

o sklenitvi kupoprodajne pogodbe.   

11. Izjave 


