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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 

B.) »DE MINIMIS« 
 

OBRAZEC B  
 

 

VLOGA  
NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ  KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 

V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2011 
 
 

 
UPRAVIČENEC 
 
Naziv (za pravne osebe) ali Priimek in ime 
 
 

 
Naslov 
 
 

 
Priimek in ime odgovorne osebe pravne osebe 
 
 

 
Telefonska številka 
 
 

 
Davčna številka            Matična številka 

 
 

              

 
KMG-MID  
 
 

        

 
Številka transakcijskega računa 

 
 

    _           

 
Naziv banke pri kateri je račun odprt 
 
 

 
 

Na javni razpis prijavljam/o naslednjo naložbo (ustrezno obkrožiti): 
 

– naložba v izgradnjo, obnovo ali ureditev objektov kot so: turistične kmetije, mlekarnice, 
sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice, vinske kleti. 

– naložba v nakup opreme za predelavo, pakiranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov. 
– naložba v opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov. 
– naložba v promocijo kmetijskih proizvodov. 
 

B. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI in 
 

NALOŽBE V OPRAVLJANJE STORITEV IN TRŽENJA NA KMETIJAH 
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KRATEK OPIS NALOŽBE (predmet naložbe, razlogi za odločitev, opis aktivnosti, pričakovani rezultati) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Lokacija naložbe v primeru gradnje, obnovitve ali ureditve objekta 

 k.o. parcelne št. Površina objekta   (m2) 

1.    

2.    

3.    

4.    

xx SKUPAJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 
 
SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 

Uveljavljam/o naslednje upravičene stroške: (ustrezno obkrožiti) 

– vsi stroški v zvezi z izgradnjo, obnovo ali ureditvijo objektov (turistične kmetije, 
mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice za 
kapacitete primerljive s proizvodnjo kmetije, vinske kleti in podobno), 

– nakup nove opreme za predelavo, pakiranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov, 

– nakup nove opreme za opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov, 

– stroški promocije kmetijskih proizvodov. 
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Predračun (Izdajatelj, številka, datum) Vrednost brez 

DDV v EUR 
Vrednost z DDV v 
EUR 

   

   

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ   
 
ZAČETEK IN ZAKLJUČEK NALOŽBE 

Začetek izvajanja naložbe (mesec) ………………………………. 2011, zaključek izvajanja 

naložbe (mesec) ……………………………………… 2011. 

 
UPRAVNA DOVOLJENJA V PRIMERU GRADNJE ALI POSTAVITVE OBJEKTOV 

Za naložbo je bilo izdano gradbeno dovoljenje   da ne 
 
Za naložbo je bila izdana lokacijska informacija   da ne 
 
V primeru pozitivnega odgovora navesti številko in datum dokumenta ter naziv organa, ki je 
dokument izdal: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

VLOGI PRILAGAM/O: (ustrezno obkrožiti) 
– dokument o registraciji dopolnilne dejavnosti, 
– za naložbe povezane z gradnjo: ustrezno veljavno upravno dovoljenje in izjavo o 

zaključku investicije (predloži ob zaključku investicije), 
– predračun za nameravano naložbo, 
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, 
– izjavo o prejetih sredstvih, 
– izjavo upravičenca. 
 
 
 
 

Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis……………………. 
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********************************************************************************************************* 
 

IZJAVA O PREJETIH SREDSTVIH  
 

Izjavljam/o da, 

za isti namen iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov v letošnjem letu in 
dveh prejšnjih letih 2010 in 2009: (ustrezno obkrožiti in izpolniti) 
 

o nisem/o prejel/a/i nobenih sredstev. 

o sem/o prejel/a/i sredstva (navesti vir in višino sredstev):  

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

o sem/o zaprosil/a/i za dodelitev sredstev (navesti kje in višino sredstev)  

….………………………………………………………………………………………………………..  

….………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis……………………. 
 

 

********************************************************************************************************* 
 

IZJAVA UPRAVIČENCA  
 

Izjavljam/o da, 

1. kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje merila za mikropodjetja in se ukvarja s 
kmetijsko dejavnostjo. 

 
2. kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah, 
 
3. sprejemam/o vse pogoje navedene v Javnem razpisu, 
 
4. so vsi podatki navedeni v vlogi točni in resnični, 
 
5. vse priložene fotokopije ustrezajo originalom, 
 
6. bo po zaključku naložbe le-ta v uporabi za namen, za katerega sem/o pridobil/a/i 

sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 
 
 

Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis……………………. 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 


