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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 33/15), Odloka o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in sklepa župana o
imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021, št. 430-2/2021-1, z dne
13.01.2021, Občina Zagorje ob Savi objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021

I.
PREDMET RAZPISA je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021 v okvirni višini
44.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme.

II.

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Ukrep: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo

Okvirna višina sredstev (EUR)

Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

30.000,00

Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

14.000,00

Sredstva za Podukrep 1 se zagotovijo na »SM 08028 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«, za
Podukrep 2 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in ograditev pašnikov« proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2021.

III.

UPRAVIČENCI – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Do sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo imeti v lasti ali najemu najmanj
3 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, naložba pa mora biti izvedena na območju Občine Zagorje
ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska poslopja morajo upravičenci rediti še najmanj 5 GVŽ.
Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev (KMG).

IV.

UKREP

Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG.
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Upravičeni stroški so:
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev), stroški opreme hlevov
in gospodarskih poslopij, stroški nakupa rastlinjaka minimalne površine 30 m 2, montaže ter opreme v
rastlinjaku, stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže…) minimalne površine 200 m 2, stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Strojne lope po tem javnem razpisu niso predmet sofinanciranja – neupravičeni stroški.
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti:
ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, najmanj
dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred začetkom izvajanja del, ponudbo oziroma
predračun za načrtovano naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo oddane zbirne vloge
(subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno
naložbo oz. za več naložb hkrati na KMG pa lahko znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški so:
stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški
izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti:
ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor so potrebna, predračun stroškov za načrtovano
naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo 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 in kopijo
oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno
naložbo oz. za več naložb hkrati na KMG pa lahko znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
Do sofinanciranja po tem ukrepu oz. podukrepih niso upravičeni naslednji stroški:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, dela v zvezi z
odvodnjavanjem, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, naložbe za skladnost s
standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega
delovanja, za že izvedena dela, investicije, ki se izvajajo izven območja občine, investicije, ki so
financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov, stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva, DDV v
kolikor je le-ta izterljiv.
Do pomoči niso upravičene dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, v
kolikor je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo in pomoči, odvisne
od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
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V.

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj
posameznega podukrepa - vsota vseh predračunov za upravičene stroške, bo izračunan količnik, kot
osnova za informativni izračun nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o izboru
obveščeni z informativno odločbo v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.
V informativni odločbi bo navedena informativna višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na k
vlogi predložene predračune, določen pa bo tudi rok za dokončanje prijavljene naložbe oz. rok za
oddajo zahtevka za izplačilo, ki mora vsebovati dokazila o nastalih obveznostih (račun/situacija) in
plačilu le-teh (potrdilo/dokazilo o plačilu računa), druga dokazila zahtevana v informativni odločbi in
najmanj dve barvni fotografiji zaključene naložbe.
Po zaključku naložbe oddajo upravičenci zahtevek za izplačilo za sofinanciranje upravičenih stroškov
na osnovi informativne odločbe. Zahtevki upravičencev bodo dokončna osnova za ponovni izračun
količnika med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in vsoto vseh računov za upravičene stroške, s
tem pa tudi dokončna osnova za izračun višine sofinanciranja prijavljene in zaključene naložbe. V
kolikor bo vrednost na zahtevku višja od priznane vrednosti po predračunu, se upošteva predračunska
vrednost. Stroški, katere upravičenec v vlogi ne predvideva oz. ne navaja, so pa med izvajanjem
naložbe nastali, navaja pa jih v zahtevku za izplačilo, niso upravičeni do sofinanciranja.
Upravičenci bodo po oddaji zahtevkov prejeli nove odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Pri
vlogah, katerih vrednost naložbe presega 10.000 EUR upravičenih stroškov, bo kot osnova za izračun
količnika in s tem višine sofinanciranja, upoštevana maksimalna višina 10.000 EUR. Do sofinanciranja
so upravičeni le tisti stroški naložbe, ki nastanejo od prejema informativne odločbe dalje. Stroški,
nastali pred izdajo informativne odločbe, niso upravičeni stroški. Izjema so le stroški, povezani s
pripravo vloge (mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, načrt ureditve pašnika, načrt
urejanja kmetijskih zemljišč ipd.).

VI.

NAČIN IN KRAJ ODDAJE / PREDLOŽITVE VLOG

Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Na vlogi mora biti naslov
pošiljatelja in pripis »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2021«. Vlagatelj
lahko odda vlogo za oba podukrepa iz tega javnega razpisa, pri čemer pa mora biti vsaka vloga v
svoji ovojnici. V primeru, da vlagatelj v eni ovojnici odda vlogi za oba podukrepa, bo upoštevan le
cenejši podukrep.

VII.

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu in se zaključi
15.02.2021 ob 12:00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge).

VIII.

OBRAVNAVANJE VLOG

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisana podukrepa bo obravnavala komisija, ki
jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 17.02.2021 ob 08:00 uri na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ne
bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na
dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se
zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z informativno
odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. V informativni odločbi bo določen rok za
dokončanje prijavljene naložbe oz. rok za oddajo zahtevka za izplačilo. Po preteku roka za oddajo
zahtevka za izplačilo bodo upravičencem poslane nove odločbe, hkrati pa bodo pozvani k podpisu
pogodb, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik sredstev v roku
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8 dni od prejema pogodbe ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev
sredstev po tem razpisu. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu. V
kolikor bo na posamezen podukrep prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na
podukrep, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oz. odločbo je
dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, merila
in kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
IX.

KRAJ
IN
ČAS,
DOKUMENTACIJO

KJER

LAHKO

ZAINTERESIRANI

DVIGNEJO

RAZPISNO

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim razpisom so vlagateljem na voljo na telefonski številki (03)
56 55 713 (Damir KOZOLIĆ) ali na e – naslovu damir.kozolic@zagorje.si.

Številka: 430-2/2021-2
Datum: 13.01.2021

ŽUPAN
Matjaž ŠVAGAN
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PRIJAVNI OBRAZEC
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2021

NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
V ZVEZI S PRIMARNO PROIZVODNJO
VSA POLJA SO OBVEZNA!
1. PODATKI O VLAGATELJU
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite)
Identifikacijska številka
kmetijskega
gospodarstva
KMG – MID:

Ime in priimek/naziv nosilca
kmetijskega gospodarstva:

1 0 0
Ime in priimek odgovorne
osebe (pravna oseba):
Ulica in hišna številka:
Naslov/sedež:
Poštna številka in kraj:
Tel. / GSM:
Fax:
E pošta:
Davčna številka:
Matična številka
(pravna oseba):

0

*Davčni zavezanec
(obkrožite):
Številka računa:

DA
SI 56

-

0

0

NE
-

-

Banka,
pri kateri je odprt račun:
* v kolikor je vlagatelj zavezanec za DDV, DDV ni upravičen strošek!

OPOMBA:
Vlagatelj mora imeti na dan oddaje vloge v lasti ali najemu najmanj 3 ha
kmetijskih površin v uporabi (njive in vrtovi, trajni travniki in pašniki, trajni nasadi)
in rediti najmanj 5 GVŽ. Pogoj 5 GVŽ se nanaša na naložbe v hleve, gospodarska
poslopja in za naložbe v nakup opreme.
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI

A. Podukrep in upravičeni stroški (OBKROŽITE št. podukrepa 1 ali 2 in vrsto povezanih stroškov)

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev


*** stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),



stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,



stroški nakupa rastlinjaka (min. 30 m2), montaže ter opreme v rastlinjaku,



stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže…) min. 200 m2,



stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.

2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov


stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki),



stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,



stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,



stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

*** Strojne lope po tem javnem razpisu niso predmet sofinanciranja – neupravičeni stroški.

B. Lokacija naložbe (vpišite):
Občina:
Kraj oz. naslov lokacije naložbe:
Katastrska občina:

k.o.

Številka parcele/razdelek:
Načrtovan terminski plan naložbe:

Začetek izvajanja investicije
.

.
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Konec izvajanja investicije

2 0 2 1 0 1 .

1 0 .

2 0 2 1

C. Opis naložbe

OBVEZNO IZPOLNITI!
VLOGA BREZ ČITLJIVEGA OPISA BO ZAVRNJENA KOT NEUTEMELJENA!
NAZIV NALOŽBE:
_________________________________________________________________________________
PODROBNEJŠI OPIS NALOŽBE IN RAZLOG ZA NUJNOST NALOŽBE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
CILJ/-I NALOŽBE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

.

OBSEG NALOŽBE / DIMENZIJE NALOŽBE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRIČAKOVAN ODSTOTEK SOFINANCIRANJA: _____ % (max 50 %)
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.

D. Finančni podatki o naložbi

Specifikacija upravičenih stroškov:
Vrsta upravičenega stroška*

Vrednost brez DDV v EUR

Vrednost z DDV v EUR

MNENJE KGZS / NAČRT KGZS

SKUPAJ:
* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračun(-e) oz. ponudbo(-e)!
V kolikor ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo vrednosti brez DDV.
Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo na območju občine Zagorje ob Savi!

Vrednost naložbe znaša skupaj :
- brez DDV ___________ EUR,
- z DDV

___________ EUR.

Izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov in urejanjem zemljišč:
Ustrezno obkrožite:
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje:
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano soglasje:

DA
DA

NE
NE

V primeru, da ste odgovorili z DA, navedite številko dokumenta in datum izdaje:
________________________________________________________________________________
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3. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam, da























je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni podjetje v težavah oz. v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije
EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
ima kmetijsko gospodarstvo na dan oddaje vloge v lasti ali zakupu najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč v
uporabi,
kmetijsko gospodarstvo na dan oddaje vloge redi najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve,
gospodarska poslopja in za naložbe v nakup opreme),
se naložba izvaja na območju občine Zagorje ob Savi,
so vsi v vlogi navedeni podatki v prijavi in prilogah 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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015 - 2020 še 2 leti po vračilu vseh nezakonito
pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi,
nisem pričel(-a) z izvedbo naložbe in da ne bom pričel(-a) z deli pred izdajo odločbe o odobritvi
sredstev; kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun
morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme ali storitev…),
za isto naložbo, kot sem jo navedel(-a) v tej vlogi, do sedaj kmetijsko gospodarstvo ni prejelo nikakršnih
javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije oziroma so mi bila dodeljena sredstva v višini
_____________ EUR; v primeru odobritve drugih javnih sredstev za isto naložbo bom o tem seznanil(-a)
občino; v primeru podpisa pogodbe z občino, bom podal(-a) izjavo, da ostalih javnih sredstev za to naložbo ne
prejemam,
za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2021 nisem pridobil(-a) sredstev oz.
nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva RS ali EU),
končni cilj naložbe vodi k zmanjšanju proizvodnih stroškov ali k izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje ali
izboljšuje kakovost, ohranja in izboljšuje naravno okolje ali izboljšuje higienske razmere ali standarde za dobro
počutje živali,
se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe, kot sestavnega dela te razpisne dokumentacije,
bo prijavljena naložba zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo,
bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
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,
bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(-a) sredstva, vsaj še
5 let po izplačilu sredstev,
bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(-a) in hranil(-a) še najmanj 10 let po izplačilu
sredstev,
se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in, da z njimi v celoti
soglašam,
za namen tega javnega razpisa dovoljujem Občini Zagorje ob Savi pridobitev podatkov iz uradnih evidenc in
obdelavo osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo,
se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavljajo. Pri tem se
lahko objavijo osnovni podatki o naložbi in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

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

V/na _____________________, dne ___________

______________________________________
(Podpis vlagatelja)
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4. OBVEZNE PRILOGE

Opomba:
VSE PRILOGE MORAJO BITI ZLOŽENE PO VRSTI,
KOT SO NAVEDENE SPODAJ. PRILOŽITE JIH ZA TEM LISTOM.

1. Fotokopija oddane zbirne vloge na AKTRP (subvencijska vloga) v tekočem ali preteklem letu
(velja za vse naložbe),
2. Fotokopija soglasja / projektne dokumentacije / pravnomočnega dovoljenja za izvedbo investicije
(velja za vse naložbe, v kolikor so potrebna za naložbo),
3. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba
(samo za podukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – stran 8),
4. Načrt ureditve zemljišča, ki ga pripravi za to pristojna strokovna služba
(samo za strojno urejanje kmetijskih zemljišč – male agromelioracije),
5. Načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi za to pristojna strokovna služba
(samo za ureditev pašnikov – pašna ograja…),
6. Najmanj dve barvni fotografiji objekta / parcele / opreme pred začetkom izvajanja naložbe
(velja za vse naložbe),
7. Predračun(-i) oz. ponudba(-e) nameravane naložbe, ki se glasi na nosilca KMG
(velja za vse naložbe),
8. Dokazilo o registraciji pravne osebe/samostojnega podjetnika – kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, izdane s strani AJPES-a
(velja za pravne osebe).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Upravljavec osebnih podatkov je Občina Zagorje ob Savi. Pooblaščena oseba za varstvo
osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo
le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora,
vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Več informacij o obdelavi in
varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani www.zagorje.si ali v vložišču občine.
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Opomba: Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev NI OBVEZNA PRILOGA k vlogi (obrazcu)

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
(odda se skupaj z računi po zaključeni naložbi najkasneje do 01.10.2021)

Ime in priimek/naziv vlagatelja:

_________________________________________________

Ulica in hišna št.:

_________________________________________________

Poštna številka in kraj:

_________________________________________________

Datum: ____________

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Na podlagi odločbe št. 430-2/2021-_____ z dne, __________________, prosim za nakazilo odobrenih
sredstev. Upravičeni stroški zaključene naložbe znašajo skupaj:
________________ EUR brez DDV oz.
________________ EUR z DDV.

Hkrati izjavljam, da:
- vse kopije dokazil ustrezajo originalom,
- je naložba zaključena,
- za predmetno naložbo nisem prejel(-a) nikakršnih javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske
unije oziroma nisem v postopku pridobivanja le-teh.

PRILOGE:
- kopije računov in potrdil o plačanih računih (upoštevajo se računi in potrdila o plačilu z datumom po prejemu
informativne odločbe s strani občine in do rokov za oddajo zahtevka, opredeljenih v javnem razpisu),
- dve barvni fotografiji zaključene naložbe

Podpis vlagatelja:
____________________
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Opomba: Vzorec pogodbe NI OBVEZNA PRILOGA k vlogi (obrazcu)

VZOREC POGODBE
OBČINA ZAGORJE OB SAVI (DŠ 25643444), Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa
župan Matjaž ŠVAGAN (v nadaljevanju: Občina)
in
vlagatelj (ime in priimek / naziv, ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)
_________________________________________________________________________________
KMG-MID: __________________, matična številka: ______________, davčna številka:
________________, ki ga zastopa/katerega nosilec je ____________________ (ime in priimek
zastopnika/nosilca) (v nadaljevanju: končni prejemnik)

dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO
O DODELITVI DRŽAVNIH POMOČI – SKUPINSKE IZJEME ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2021

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:


je Občina Zagorje ob Savi v Uradnem listu RS, št. _____________ z dne _____________ in na
spletni strani Občine Zagorje ob Savi objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021 (v nadaljevanju:
javni razpis),



se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala
Komisija za izvedbo javnega razpisa,



je Občina z odločbo št. _____, z dne _____, končnemu prejemniku odobrila sredstva v višini
_____ EUR, in sicer za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo –
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Sredstva se dodeljujejo na podlagi sheme državnih pomoči (št. priglasitve: _____ z dne, _____),
priglašene Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – skupinske izjeme.
2. člen
Občina bo sredstva iz I. člena te pogodbe nakazala 30. dan od prejema podpisane pogodbe. Sredstva
bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. __________-___________________,
odprt pri banki ___________________________. Izplačana bodo iz proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2021, proračunske postavke:
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- SM 08028 – Naložbe v kmetijska gospodarstva
- SM 08026 – Male agromelioracije in ograditev pašnikov.
Davčna osnova in način obdavčitve za fizične osebe se določi na podlagi Zakona o dohodnini.
3. člen
Končni prejemnik se zavezuje, da:






bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 10 let po izplačilu
sredstev iz naslova te pogodbe,
naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
bo naložba po zaključku le-te v uporabi za namen na kmetiji, za katerega je pridobil sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
bo omogočil Občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,
se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja,
lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o naložbi in prejemniku pomoči v
skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
4. člen

Končni prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za
iste upravičene stroške in za isti namen že pridobil sredstva oz. je v postopku pridobivanja sredstev iz
kateregakoli drugega javnega vira.
Končni prejemnik se strinja, da mora z odločbo odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te
pogodbe vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za
vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih
podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z
določili odločbe in pogodbe ali če je za iste upravičene stroške in za isti namen že prejel sredstva iz
kateregakoli drugega javnega vira - sredstva Republike Slovenije ali EU.
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, končni prejemnik ne more pridobiti novih sredstev iz
naslova Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob
Savi za programsko obdobje 2015-2020 še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev
skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
5. člen
Občina imenuje za skrbnika te pogodbe Damirja KOZOLIĆA, svetovalca na Oddelku za družbene
dejavnosti in gospodarstvo, da jo zastopa glede vseh vprašanj, ki so predmet te pogodbe.
Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je __________________________.
6. člen
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
7. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno,
v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.
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8. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe.
9. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme dva (2) izvoda Občina, en (1) izvod
pa končni prejemnik.

ŽUPAN:
Matjaž ŠVAGAN

Številka: 430-2/2021Datum podpisa:

KONČNI PREJEMNIK:

Datum podpisa:

__________________

_________________
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OVOJNICA
(kopijo spodnje tabele izpolnite, izrežite in nalepite na sprednjo stran zaprte ovojnice)

(izpolni Občina Zagorje ob Savi - sprejemna pisarna vhodna štampiljka za dokumente)

(izpolni vlagatelj)
VLAGATELJ:
…….…………………………………………………………………………………………….
(Naziv / ime in priimek NOSILCA KMG)
…………………………………………………………………………………………………..
(Naslov)
…….…………………………………………………………………………………………….
(Poštna številka in kraj)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 ZAGORJE OB SAVI
» NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2021 «
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