
 

 

Javni razpis za kmetijstvo 2020 
 

Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
Občini Luče v letu 2020 

 
Podatki o vlagatelju 
 
 
Ime in priimek vlagatelja oz. naziv 

 
 

 
Naslov: 

 
 

 
Matična številka: 

 
 

 
Davčna številka: 

 
 

 
KMG- MID kmetijskega 
gospodarstva: 

 
 

 
Št. TRR in banka: 

 
 

 
Telefon: 

 
 

 
Status vlagatelja – zavezanec za 
DDV (ustrezno obkroži) 

 
DA                                      NE 

 

se prijavljam na javni razpis za naslednje ukrepe (označite): 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

1. Posodabljanje kmetij 
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

 
Opis namena ukrepa in načrtovane 
investicije: 

 
 
 
 
 
 

Predvideni stroški za izvedbo 
ukrepa in investicije (vpiše se neto 
vrednost brez DDV, kot je 
navedena na predračunih): 

 
 
 
 
 
 

 
Priloge k vlogi: 

- zadnja veljavna Zbirna vloga za neposredna plačila, 
- ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo, 
- v primeru, da je v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014 potrebna presoja o vplivih na okolje, 

je potrebno predložiti tudi presojo o vplivih na okolje, 
- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, 
- v primeru urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov - kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga 

pripravi pristojna strokovna služba. 
 

 
 



 

 

UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 
 
Opis namena ukrepa in 
načrtovane investicije: 

 
 
 
 
 

Predvideni stroški za izvedbo 
ukrepa in investicije (vpiše se 
neto vrednost brez DDV kot je 
navedena na predračunih oz. 
računih): 

 
 
 

 
Priloge k vlogi: 

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; 
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje 

dejavnosti; 
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov 

to potrebno; 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 

sofinanciranja; 
- predračun stroškov. 

 
UKREP 10: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja – de minimis 
 
Opis namena ukrepa in 
načrtovane investicije: 

 
 
 
 
 

Predvideni stroški za izvedbo 
ukrepa in investicije (vpiše se 
neto vrednost brez DDV kot je 
navedena na predračunih oz. 
računih): 

 
 
 

 
Priloge k vlogi: 

- predračun za stroške, za katere se uveljavlja pomoč; 
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, 

predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov. 
 
UKREP 11: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev – de minimis 
 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine. Pomoč se ne dodeli za transport gozdno lesnih sortimentov. 
 
Priloge k vlogi: 

- dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti tovornega transporta, 
- seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. 

 
UKREP 12 Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju – de 
minimis 
 
Predmet podpore: stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. 

Upravičenci: društva in združenja, registrirani izvajalci. 
 
Priloge k vlogi: 

- letni program dela. 



 

 

 
UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis 
 
Upravičeni stroški: cepilci in vitla 
 
Opis namena ukrepa in 
načrtovane investicije: 

 
 
 
 
 

Predvideni stroški za izvedbo 
ukrepa in investicije (vpiše se 
neto vrednost brez DDV kot je 
navedena na predračunih oz. 
računih): 

 
 
 

 
Priloge k vlogi: 

- predračun. 
 
UKREP 15: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV 
 
Priloge k vlogi: 

- program porabe sredstev s predloženimi predračuni za porabo sredstev, 
- seznam vseh članov društva in seznam članov društva iz območja Občine Luče, 
- poročilo o delu društva za preteklo leto, z obrazložitvijo porabe sredstev, prejetih s strani Občine 

Luče v preteklem letu, v kolikor poročilo še ni bilo oddano posebej, poročilo mora imeti opredeljeno 
porabo sredstev po vsebini in višini ter predložena dokazila o porabi sredstev, 

- odločba o vpisu v register. 
 
 
 

IZJAVA 
 
Podpisani izjavljam: 
- da nismo podjetje v težavah 
- da za namen za katerega podajamo vlogo še nismo prejeli sredstev iz 

občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstev EU oz. smo za ta 
namen dne, _____________, prejeli__________________€ sredstev, 

- da v obdobju preteklih dveh poslovnih letih in tekočem poslovnem letu 
skupaj prejeta sredstva na podlagi pravila »de minimis« za naše podjetje ne 
bodo presegla 200.000,00 EUR, ne glede na obliko in namen pomoči oz. 
100.000,00 EUR primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju 
(velja za ukrepe po de minimis), 

- da priložene kopije ustrezajo originalom, 
- da nismo naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi 

predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, 

- da imamo do Občine Luče poravnane vse zapadle obveznosti, 
- da sprejemam(o) vse pogoje, navedene v javnem razpisu na katerega se 

prijavljam(o)! 
 
 

Podpis: 
Kraj in datum: _________________________                                  

________________________ 
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