
 

 
 

 
V L O G A  

na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v  
Občini Žužemberk v letu 2019 

 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU 
 

KMG_MID 1 0 0        

Nosilec kmetijskega 
gospodarstva 

 

Naslov  

Poštna številka in pošta      

Davčna številka          

EMŠO                

Kmetijski zavarovanec:                  DA                                NE 

Davčni zavezanec                   DA                                NE 

Številka računa:      -           

Banka, pri kateri je 
odprt račun 

 

Telefon  

GSM  

E-pošta  

 
 
2. PREDMET RAZPISA (ustrezno označite) 
 

Ukrep 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA 
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO 

 Ukrep 1.1  Posodabljanje kmetij 
 

Priloge: 

 ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;   

 projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških (račun), kadar so upravičeni 
do sofinanciranja; 

 ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo; 

 zbirna vloga (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel; 

 mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba 
(kmetijsko svetovalna služba). 

 
 

 



 

 

 Ukrep 1.2  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
Priloge: 

 ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 

 predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 

 kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 

 dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča; 

 zbirna vloga (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel 

 
 
 

I Z J A V L J A M, 
 

1. da bom odobrena sredstva uporabil za namen, za katerega mi bodo dodeljena, 
 

2. da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in da z 
njimi v celoti soglašam, 

 
3. da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, nisem pridobil sredstev oziroma 

nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli javnega vira RS ali EU, 
 
4. do bom imel investicijo (ki je sofinancirana iz občinskega proračuna po tem javnem razpisu) v lasti 

najmanj 7 let in za enako vrsto investicije ne bom ponovno kandidiral vsaj 7 let.   
 

5. da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah, 
 

6. da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi ustrezajo originalom,  
 
7. da so v vlogi navedeni podatki točni in resnični ter da za njih materialno in kazensko odgovarjam. 
 
 
VLOGO JE POTREBNO ODDATI DO 15. 4. 2019. 
 
 
Datum:          Podpis:  

 


