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PRIJAVNI OBRAZEC - KMETIJSTVO  
 

ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2008 

 
NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 

 
1. PODATKI O VLAGATELJU                                                                   

 
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite) 

IME IN PRIIMEK  
nosilca 
kmetijskega gospodarstva: 
 

 Identifikacijska 
številka 
kmetijskega 
gospodarstva            
KMG – MID: 
 
________________ 

Ime in priimek odgovorne 
osebe (pravna oseba): 

 

Naslov/sedež:  
 

Tel:  
 

E pošta:   
 

Mikro podjetje ali 
Kmetijsko gospodarstvo 
se nahaja na območju z 
omejenimi možnostmi za 
kmetijstvo (obkroži): 

 
DA                                NE 

 

Davčna številka: 
 
 

        

Matična številka (pravna 
oseba): 

        

Davčni zavezanec 
(obkroži): 
 

DA                                NE 

Številka bančnega računa: 
     

 
- 

           

Banka, pri kateri je odprt 
račun: 

 

 
/Opomba: Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu najmanj 1 ha primerljivih 
kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Škofljica.  
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI/ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH 
STROŠKIH                                                                      

 
(ustrezno vpišite, označite) 
 

Vrsta ukrepa 
Zemljiške operacije 
 
Naprava pašnikov 

 

Upravičeni stroški: 
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev 

pašnika na pašne čredinke; 
- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanje zemljišča (stroški strojnih storitev); 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;  

Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo na območju  Občine Škofljica. Pri izračunu 
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.  
 
 
Lokacija naložbe: 
 

Parc. številka: * 
 

   

Katastrska občina: 
 

   

Velikost posega: 
(ha, a, m2) 

   

Kategorija: 
(I,II,III) 

   

 
 
Kratek opis naložbe (na kratko opišite vrsto in namen naložbe): 
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Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju 
travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha ali za 
obnovo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha), če ne 
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne razpise.  
 
Cilji ukrepa:  
• zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, 
• izboljšanje kakovosti, 
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda 

za dobro počutje živali. 
 
Upravičenci do sredstev 

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev,  ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v Občini 
Škofljica.   
 
Splošni pogoji upravičenosti: 

• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi 
pristojno ministrstvo za kmetijstvo, 

• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 
navedenih ciljev ukrepa, 

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. 
 
Finančne določbe: 

-   finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
-   bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z  
    omejenimi dejavniki ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja, 
-   pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. 
 
 

3. 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 in da 
imamo v času oddaje vloge v lasti ali zakupu 1 ha primerljivih kmetijskih  površin.  

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 navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) 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, da odstopim od pogodbe oz. da del ne 
izvršim v skladu s pogodbeni določili, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi ter, da v tem primeru ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova 
Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja 
v Občini Škofljica še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj s 
pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 

4. Da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2008 
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nisem pridobil(a) sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli 
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU). V drugem primeru 
prilagam dokazila o prejemu sredstev. 

5. Da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,  
6. Da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a) 

sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, 
7. Da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) 

še najmanj 5 let po izplačilu sredstev. 
8. Da končni cilj naložbe vodi k zmanjšanju proizvodnih stroškov ali k izboljšanju in 

preusmeritvi proizvodnje ali izboljšuje kakovost ali ohranja in izboljšuje naravno 
okolje in izboljšuje higienske razmere ali standarde za dobro počutje živali.  

9. Da bo investicija zaključena pred izplačilom sredstev, 
10. Da imamo ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske 

pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali, če je investicija namenjena izpolnjevanju teh 
zahtev in jih bomo izpolnili najkasneje do zaključka investicije. 

 
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno 
odgovarjam. 
 
 

 
V/na ______________, dne___________ 

 
                          ____________________ 
                               (Podpis vlagatelja) 

  
 
 
 
 

4. OBVEZNE PRILOGE                                                     
 
1. Izpolnjen prijavni obrazec. 
2. Če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter 

izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.  
3. Mnenje strokovne službe o finančni upravičenosti naložbe  
4. V primeru, da je upravičenec mikro podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 

oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore. 

5. V primeru, da je upravičenec mikro podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba) mora predložiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v težavah. 

6.   Izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela  
      strokovna služba. 
 
 

5. OPOZORILO: 
 

Do 20.11.2008 je potrebno na občino dostaviti dokazila (račune) za vse postavke, na 
katere boste kandidirali, kajti kasneje dani zahtevki ne bodo upravičeni do povračila 
sredstev.  
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Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo so: 
- prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2003 

- upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev                                30 točk 
- upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev                             20 točk 
- upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev                           10 točk 
- upravičenec trikrat in več prejel podporo iz javnih sredstev                    5 točk 

- starost upravičenca  
- do 40 let                                                                                                   10 točk 
- 41 let in več                                                                                               5 točk 

- izobrazba upravičenca 
- kmetijska poklicna šola ali višja stopnja izobrazbe kmetijske smeri         20 točk 
- druga višja, visoka šola                                                                            15 točk 
- druga srednja šola                                                                                    10 točk 
- osnovna šola                                                                                              5 točk 

- standard kmetijske pridelave 
             - ekološka                                                                                               10 točk 

- integrirana oz. sonaravna                                                                         5 točk 
- status upravičenca  

- kmetijstvo mu je osnovna dejavnost                                                       10 točk 
- kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost                                                         5 točk 

- delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe 
- 70 % in več lastnih sredstev                                                                    10 točk 
- 69 % in manj lastnih sredstev                                                                    5 točk 

- območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo  
- območje z omejenimi možnostmi                                                            10 točk 
- ostala območja                                                                                           5 točk 

 
Najvišje možno število točk, ki jih lahko pridobi upravičenec, je 100. 
 


