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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Miren 129,  5291 Miren 
tel.: 05 330 46 70 ; fax.: 05 330 46 82 
e-mail: mojca@miren-kostanjevica.si 

A.) SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 
 

OBRAZEC A-4  

 

 
VLOGA  

NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ  KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2010 

 
 

 
UPRAVIČENEC 
 
Naziv 
 
 
 
Naslov 
 
 
 
Priimek in ime odgovorne osebe 
 
 
 
Telefonska številka kontaktne osebe 
 
 
 
Davčna številka            Matična številka 
 
 

              

 
KMG-MID 
 
 

        

 
Številka transakcijskega računa 
 
 

    _           

 
Naziv banke pri kateri je račun odprt 
 
 
 
 
Na javni razpis prijavljam/o izvedbo: (ustrezno obkrožiti) 
 

1. Izobraževanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. 
2. Svetovalnih storitev, ki jih opravljajo tretje strani. 
3. Organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav 

in sejmov. 
4. Publikacije, kot so katalogi ali spletišča.  

 

A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU 
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1. IZOBRAŽEVANJA KMETOV IN DELAVCEV NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU. 
 
KRATEK OPIS IZOBRAŽEVANJA  

(vrsta izobraževanja, razlogi za odločitev, opis aktivnosti, pričakovani rezultati) 

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

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

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

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

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

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

SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Uveljavljam naslednje upravičene stroške na področju izobraževanja kmetov in 
delavcev na kmetijskem gospodarstvu:  

- stroški organiziranja programov za usposabljanje, 
 
LASTNI VIRI     
Opis upravičenega stroška 
po predračunu 

Skupna vrednost 
brez DDV v EUR 

Skupna vrednost 
z DDV v EUR 

Skupno 
število 
udeležencev  

Število  
udeležencev 
iz Občine M-K 

     
     
     
     
     
     
DRŽAVNA SREDSTVA     
     
     
DRUGI JAVNI VIRI     
     
     
SKUPAJ     
 
 
2. SVETOVALNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO TRETJE STRANI. 
 
KRATEK OPIS STORITVE (vrsta storitve, razlogi za odločitev, opis aktivnosti, pričakovani rezultati) 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 
Uveljavljam naslednje upravičene stroške na področju svetovalnih storitev, ki jih 
opravljajo tretje strani:  

- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v 
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, 

 
LASTNI VIRI     
Opis upravičenega stroška 
po predračunu 

Skupna vrednost 
brez DDV v EUR 

Skupna vrednost 
z DDV v EUR 

Skupno 
število 
udeležencev  

Število  
udeležencev 
iz Občine M-K 

     
     
     
     
     
     
DRŽAVNA SREDSTVA     
     
     
DRUGI JAVNI VIRI     
     
     
SKUPAJ     
 
 
3. ORGANIZACIJA FORUMOV ZA IZMENJAVO ZNANJ MED GOSPODARSTVI,  
    TEKMOVANJ, RAZSTAV IN SEJMOV. 
 
Ustrezno obkrožiti:  1. FORUM 2. TEKMOVANJE 3. RAZSTAVA 4. SEJEM 

KRATEK OPIS (razlogi za odločitev, opis aktivnosti, pričakovani rezultati) 

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

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

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

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

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

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

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

  

SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 
Uveljavljam naslednje upravičene stroške na področju organizacije forumov za 
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:  

- stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov 
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LASTNI VIRI     
Opis upravičenega stroška 
po predračunu 

Skupna vrednost 
brez DDV v EUR 

Skupna vrednost 
z DDV v EUR 

Skupno 
število 
udeležencev  

Število  
udeležencev 
iz Občine M-K 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
DRŽAVNA SREDSTVA     
     
     
DRUGI JAVNI VIRI     
     
     
SKUPAJ     
 
 
4. PUBLIKACIJE, KOT SO KATALOGI ALI SPLETIŠČA.  
 
KRATEK OPIS PUBLIKACIJE (vrsta publikacije, razlogi za odločitev, opis aktivnosti, pričakovani rezultati) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 
Uveljavljam naslednje upravičene stroške na področju publikacij 

- publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o 
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so 
predstavljeni v publikaciji (stroški izdela, objave, vzpostavitve) 
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LASTNI VIRI     
Opis upravičenega stroška 
po predračunu 

Skupna vrednost 
brez DDV v EUR 

Skupna vrednost 
z DDV v EUR 

Skupno 
število 
udeležencev  

Število  
udeležencev 
iz Občine M-K 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
DRŽAVNA SREDSTVA     
     
     
DRUGI JAVNI VIRI     
     
     
SKUPAJ     
 
 
 
 
 

 
VLOGI PRILAGAM: (ustrezno obkroži) 
– dokazilo o registraciji društva, združenja, organizacije, 
– plan izvedbe izobraževanja, usposabljanja s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, 
– plan izvedbe svetovalnih storitev s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, 
– plan organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 

sejmov ter sodelovanja na njih s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, 
– plan izdelave publikacije, kot so katalogi ali spletišča s stroškovno opredelitvijo po 

vsebinah, 
– navedbo udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, 
– izjavo o prejetih sredstvih, 
– izjavo upravičenca. 
 
 
 
 
Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis……………………. 
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====================================================================== 
 

IZJAVA O PREJETIH SREDSTVIH  
 

Izjavljamo da, za isti namen iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov: 

      (ustrezno obkrožiti in izpolniti) 

o nismo prejeli nobenih sredstev. 

o smo prejeli sredstva (navesti vir in višino sredstev):  

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

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

o smo zaprosili za dodelitev sredstev (navesti kje in višino sredstev)  

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

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

 

Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis odgovorne osebe  
 
====================================================================== 
 

IZJAVA UPRAVIČENCA  
 

Izjavljamo da, 
1. imamo status majhnega oziroma srednje velikega podjetja  in smo registrirani za 

izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, 
 

2. nismo podjetje v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije…), 
 

3. sprejemam vse pogoje navedene v Javnem razpisu, 
 

4. so vsi podatki navedeni v vlogi točni in resnični, 
 

5. vse priložene fotokopije ustrezajo originalom, 
 

6. bo tehnična pomoč enako dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom, tudi 
nečlanom, 

 

7. bodo v publikaciji(-ah), kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske 
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, informacije 
in predstavitev nevtralne in bodo imeli zadevni proizvajalci enake možnosti, da so 
predstavljeni v publikaciji, 

 

8. bomo v primeru pridobitve državne pomoči po tem razpisu vodili vso dokumentacijo 
povezano z razpisom  še 10 let po izplačilu sredstev. 

 

 
 
Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis odgovorne osebe  
 

……………………. 


