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DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA, 

GOZDRASTVA IN PODEŽELJA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2020 
 

 

UKREP 4 - POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA 

KMETIJI – DE MINIMIS 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

 
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite)                            OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA! 
 

Ime in priimek nosilca  
kmetijskega gospodarstva: 

 Identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva            
KMG – MID: 

1 0 0       

Ime in priimek odgovorne 
osebe/zakonitega 
zastopnika/pooblaščenca 
(pravne osebe): 

 

 

 
Naslov/sedež: 

Ulica/hišna št.:    
 
 
 
 
 
Poštna št./kraj: 
 
 

Telefon: 
 
 

E-pošta:  
 
 

Matična številka (pravna 
oseba): 

 
 

Davčni zavezanec (obkroži): DA                                NE 

Davčna številka:          

  

IBAN št.                 SI56 
     

 
 

            

 
BIC koda 

 

Banka, pri kateri je odprt 
račun: 

 

Vlagatelj je kmečki 
zavarovanec (obkroži): 
   

DA                                NE 

Kmečki zavarovanec je kdo 
izmed članov kmetijskega 
gospodarstva (obkroži): 

DA                                NE 

 
 
 
 
Opombe: 
- vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ali zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo 
na območju občine CERKLJE NA GORENJSKEM. Za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih; 
- vlagatelj lahko vloži največ eno vlogo za posamezen ukrep.  
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI/ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH 
     (ustrezno vpišite, označite) 

 
 
Cilj pomoči je usmeritev in spodbujanje, dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
 
A. Vrsta naložbe (ustrezno obkrožite): 
 
Predmet pomoči:  
 
Pomoči bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev 
in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti in sicer: (prosimo obkrožite): 
 

 predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč; 

 predelava gozdnih lesnih sortimentov; 
 prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; 
 

 
Način posodobitve dopolnilne dejavnosti (ustrezno obkrožite oz. vpišite) 
 
- naložba za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti 
- naložba v posodobitev in širitev dopolnilne dejavnosti 
 
 
Ustrezno dovoljenje: Pri naložbah, kjer je obvezna lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje (prosimo 
obkrožite): 

       
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje:     DA            NE 
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bila izdana lokacijska informacija:     DA              NE 
 
V primeru, da ste odgovorili z DA, navedite številko dokumenta in datum izdaje: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
B. Lokacija naložbe: 
 

Občina: Cerklje na Gorenjskem 

Kraj oz. naslov lokacije 
naložbe*: 

 

Katastrska občina:  

Številka parcele/razdelek:  

Lastnik parcele  

Načrtovan terminski plan 
naložbe: 

 
Začetek izvajanja investicije ** 

 
Datum____________________ 

 

Konec izvajanja investicije 
 

Datum: 30. 11. 2020 

*  Navede se stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja. 
** Upravičeni so stroški investicij, ki so izvedene v obdobju od 1.1.2020 do 30.11.2020. Upoštevali se bodo 
računi in potrdila o plačilu v obdobju od 1.1.2020 do 30.11.2020.  
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C) Kratek opis naložbe (na kratko zakaj ste se odločili za investicijo in kaj obsega investicija ter kaj 
boste z investicijo izboljšali oz. kakšen bo rezultat investicije)  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
D) Stroški naložbe 
 
D1. Vrste stroškov, ki jih občina sofinancira s sredstvi razpisa in spadajo v vašo naložbo     
(ustrezno obkrožite): 
 
 stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, 

ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 
 stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov, ter 

naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 
 stroški nakupa nove opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov, 

ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji. 

 
D2. Navedite vrste stroškov, ki jih uveljavljate za sofinanciranje  
 

Vrsta upravičenega stroška* Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR** 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

   

   

Skupaj vrednost naložbe (2)    

 
* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe ali račune! 
 
**Če niste zavezanec za DDV v tabelico vpisujte celotne zneske računov z DDV. Če ste zavezanec za DDV v 
tabelico vpisujte zneske brez DDV (DDV ni upravičen strošek). 
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3. IZJAVE VLAGATELJA  

 
Izjavljam, da: 
 

1.  je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev;  
 

2.  naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev; 
 

3.  za projekt/investicijo, ki ga prijavljamo na ta razpis, nismo dobili sredstev ali pomoči iz javnih virov 
RS (proračuna RS, občinskega proračuna oz. morebitnih drugih javnih virov RS ali mednarodnih virov); 
 

4.  smo za prijavljeni projekt/investicijo v letu _______ prejeli sredstva / državno pomoč iz javnih 
virov RS (proračuna RS, občinskega proračuna oz. morebitnih drugih javnih virov RS ali mednarodnih 
virov) s strani  
       _____________________________________________________________, 
 

v višini _________________________ EUR, in sicer za naslednji namen  
 

______________________________________________________________. 
 
je podjetje v letu 2020 zaprosilo za dodelitev sredstev iz javnih virov 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(namen, vir in višina sredstev) 

 
 

5.  1. smo seznanjeni, da gre za pomoči, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis, skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013); 

2. naše podjetje oziroma dejavnost ne izhaja iz sektorjev ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov ter podjetje ne deluje na področju predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in če je pomoč pogojena s 
tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 

3. smo seznanjeni, da pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v 
tretje države ali države članice; 

4. smo seznanjeni, da pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz; 

5. smo podjetje, ki po pravilu de minimis sme prejeti pomoč; 
 

6.  imamo poravnane vse obveznosti do Občine Cerklje na Gorenjskem in Republike Slovenije; 
 

7.  bomo dopolnilno dejavnost, za katero bomo pridobili sredstva po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem v obdobju 2018 - 2020, 

opravljali vsaj še 5 let po zaključeni investiciji; 
 

8.  se naložba izvaja na območju občine Cerklje na Gorenjskem; 
 

9.  se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in da z njimi 
v celoti soglašamo; 
 

10.  so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da smo 
seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; seznanjeni smo tudi z obvezo, da 
moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobimo nezakonito, porabimo nenamensko, da odstopimo od 
pogodbe oz. da del ne izvršimo v skladu s pogodbeni določili, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi ter da v tem primeru ne moremo pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem v 
obdobju 2018-2020 še 3 leta po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi; 
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11.  končni cilj naložbe vodi v diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih; 
 

12. bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi; 
 

13.  se strinjamo z vsemi določili vzorca pogodbe; 
 

14. bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let 
po izplačilu sredstev; 
 

15. bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodili in hranili še najmanj 10 let po 
izplačilu sredstev; 

16. za namen razpisa dovoljujemo Občini Cerklje na Gorenjskem pridobitev podatkov iz uradnih evidenc; 
 

17. naložba ustreza veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam. 

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

 
V/na ______________, dne___________ 

 
_______________________________ 

(podpis vlagatelja) 
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IZJAVA VLAGATELJA o značaju podjetja 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
(naziv vlagatelja) 

 
Izjavljamo, da gre pri našem podjetju za primer  (ustrezno obkrožite): 

 
- pripojenega podjetja             DA  NE 

 
- delitev podjetja               DA  NE 

 
- povezanega podjetja*             DA  NE 
 

*V primeru povezanega podjetja priložite seznam podjetij, s katerimi je vaše povezano (ime in priimek članov 
vašega kmečkega gospodinjstva ter ostali podatki, iz katerih je razvidno, da imajo registrirano dopolnilno ali 
drugo dejavnost, na podlagi katere so prejemniki javnih sredstev):  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali  

nadzornega organa drugega podjetja; 

- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe;  
- sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi;  
- delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic;  
- delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za 
enotno podjetje. 
 
 
Za navedeno izjavo kazensko in materialno odgovarjamo. 
 
 

 
V/na ______________, dne___________ 

 
_______________________________ 

(podpis vlagatelja) 
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IZJAVA VLAGATELJA o kumulaciji pomoči de minimis 

 
S podpisom odgovorne osebe in žigom na tej izjavi potrjujemo, da: 
 
- smo seznanjeni, da se pomoč de minimis dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013; 
 
- v letih 2018, 2019 in 2020 nismo in ne bomo prejeli državne pomoči po pravilih »de minimis« v znesku višjem 
od dovoljenega limita (do 200.000,00 EUR oz. do 100.000,00 EUR za dejavnost komercialnega cestnega 
tovornega prometa); 
 
- za iste upravičene stroške in za isti namen, ki so sestavni del te vloge, v letu 2020 in preteklih letih, nismo 
pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih 
javnih virov; 
 
- smo v obdobju zadnjih treh let na podlagi pravila de minimis pomoči prejeli naslednja sredstva: 

 a) znesek ________________ EUR, datum ____________  

     dajalec sredstev________________________________ 

     na podlagi sklepa št. ____________________________ 

b) znesek ________________ EUR, datum ____________  

     dajalec sredstev_______________________________ 

     na podlagi sklepa št. ____________________________ 

c) znesek ________________ EUR, datum ____________  

     dajalec sredstev________________________________ 

     na podlagi sklepa št. ____________________________ 

 
V primeru naknadne dodelitve pomoči »de minimis« iz državnih, mednarodnih in drugih javnih 
virov (smo v postopku reševanja ali se bomo na javni razpis prijavili tekom leta 2020), se 
obvezujemo o tem v roku 5 dni po prejemu sredstev oz. od dneva prijave, seznaniti Občino Cerklje 
na Gorenjskem (navedba dajalca državne pomoči, namen, višina sofinanciranja). 
 
Izpolnijo prijavitelji, ki so oddali vlogo za isti namen oz. iste upravičene stroške tudi na drugi javni 
razpis, vendar še niso prejeli odgovora (so v postopku reševanje vloge). 
 

Dajalec pomoči: ___________________________________________________________________ 
Objava javnega razpisa: _____________________________________________________________ 
Namen: __________________________________________________________________________ 
Datum oddane vloge: _______________________________________________________________ 
V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od 
podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« za novo ali prevzemno 
podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred združitvijo ali 
prevzemom, ostane zakonita. 

 
Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli 
podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč »de 
minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli sorazmerno na podlagi 
knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve. 
 
 

 
V ______________, dne___________ 

 
____________________ 

(podpis vlagatelja) 
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4. OBVEZNE PRILOGE                                                     

 
 

1. izpolnjen prijavni obrazec z izjavami, 

2. zbirna vloga za neposredna plačila za tekoče leto Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,  
3. kopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti,  
4. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 
5. dokazila o stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju 1.1. 2020 do 30.11.2020: kopije računov oz. 

ponudb in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega 
je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša),  

6. mnenje ustrezne strokovne inštitucije ali kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe, 

7. dodatna dokumentacija v primeru gradnje ali obnove objekta:  

 ustrezna dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo investicije, vsa dokumentacija v skladu z 
veljavno zakonodajo, 

 zemljiškoknjižni izpisek oziroma drugo veljavno dokazilo o lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala 
investicija, 

 fotografija stanja na objektu na dan oddaje vloge. 
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Po zaključeni naložbi vlagatelj vloži zahtevek za izplačilo sredstev! 
 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 
 
Ime in priimek/ 
naziv vlagatelja: ______________________________________________________________ 
 
Naslov/sedež:  
Ulica/hišna št.: ______________________________________________________________ 
 
IBAN št. _________________________________ BIC koda __________________________ 

Davčna številka: _____________________________________________________________ 

 
 
Datum: ____________ 
 
 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
TRG DVORINA JENKA 13 
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
 
Na podlagi odločbe št. _________________________________________z dne _________________ ter 

Pogodbe o sofinanciranju št. _____________________________________, z dne ____________________ 

prosim za nakazilo odobrenih sredstev v višini: ________________ EUR. 

 
Izjavljam, da: 
 

1. vse kopije dokazil ustrezajo originalom, 

2. je končni cilj naložbe diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, 

3. za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih prilagamo v zahtevku, nismo pridobili sredstev oz. 
nismo v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike 
Slovenije ali EU). 

 
Priloge: 
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdila o plačanih računih) upoštevajo se kreditne 
pogodbe, računi in potrdila o plačilu z datumom po 1.1.2020 in do 30.11.2020.  
- fotografija stanja izvedene investicije na dan oddaje zahtevka. 
 
Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSP oz. kmetijskega gospodarstva ali člana 
kmečkega gospodinjstva. Po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec 
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.  
 
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev mora biti, skupaj z računi in dokazili o plačilu, na občino dostavljen do 
30.11.2020. 
 

 
Ime in priimek: ________________________ 

 
                                                                                      Podpis vlagatelja:_______________________ 
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VZOREC POGODBE – VLAGATELJI GA NE PRILAGAJO K PRIJAVNEMU OBRAZCU 
 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, TRG DAVORINA JENKA 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM, 
matična številka 5874670000, ID številka za DDV  SI14251086,  ki jo zastopa župan Franc Čebulj (v 
nadaljevanju: občina) 
 
in 
 

vlagatelj /Ime in priimek ali Naziv, naslov/_____________, ki ga zastopa/katerega nosilec je ________ /ime in 

priimek zastopnika/nosilca/  

KMG-MID: ___________, matična številka:________, davčna številka: ________,  
 (v nadaljevanju: končni prejemnik), 
 
skleneta 

P O G O D B O  
O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2020 
 

POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER 
NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 
 
• da je bil dne 29.5.2020  na spletni strani www.cerklje.si objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 
2020 (v nadaljevanju: javni razpis); 
• da se je končni prejemnik  prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala strokovna 
komisija, imenovana s strani župana; 
• da je občina z odločbo št. ____________ z dne ___________  končnemu prejemniku odobrila sredstva v višini 
_____________ EUR, za ukrep_________________________.  
 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči (št. priglasitve: K-BE167-5874670-2018 z 
dne 3. 7. 2018, priglašene Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – skupinske izjeme).  
 

2. člen 
 

Odobrena sredstva se končnemu prejemniku dodelijo iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020,  
za naslednje namene: 
 
 

Namen Bruto znesek  

  

  

  

 
 

3. člen 
 
Občina bo sredstva iz prvega člena te pogodbe nakazala 30 – i dan po prejemu zahtevka za izplačilo sredstev, 
kateremu morajo biti priložena dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov). 
 
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št.______________________________, 
odprt pri banki__________________________________________ .  

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo. Če zadnji dan roka sovpada z 
dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji 
dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan.  

 
 
 

http://www.cerklje.si/
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4. člen 

 
Končni prejemnik se zavezuje: 

 da bo projekt zaključil do 30.11.2020, 
 da bo najkasneje do 30. 11. 2020 v sprejemno pisarno Občine Cerklje na Gorenjskem dostavil zahtevek 

s prilogami, kajti kasneje dani zahtevki ne bodo upoštevani, 
 da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 10 let po izplačilu sredstev s 

strani občine, 
 da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev, 
 da bo investicija po zaključku le-te v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva, vsaj še 5 let po 

izplačilu sredstev, 
 da bo naložba zaključena pred predložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev;  
 da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev, 
 da 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, 

 
5. člen 

 
Končni prejemnik se strinja: 

- da mu z odločbo dodeljena sredstva zapadejo in do njih ni več upravičen, če naložbe ne izvede do 
30.11.2020 ali do 30.11.2020 ne predloži zahtevka z dokazili, 

- da ni upravičen do izplačila odobrenih sredstev v celoti, v kolikor ne izvede investicije v celoti. Sredstva 
se ustrezno zmanjšajo, v kolikor je znesek končne investicije manjši od predvidene investicije po 
predračunih, 

- da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za iste upravičene stroške in za isti 
namen pridobil 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 z zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve 
zahtevka, če se ugotovi:  
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva; 

 
 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po 
Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje na 
Gorenjskem v obdobju 2018-2020 (v nadaljevanju pravilnik) za naslednji tri leti.  
 
V kolikor odobrenih sredstev upravičenec ne izkoristi v pogodbeno določenem roku izgubi pravico do pridobitve 
sredstev po pravilniku za naslednji dve leti.  
 

6. člen 
 
Občina imenuje za skrbnika pogodbe Špelo Bergant Zarnik , ki je pooblaščen/a, da jo zastopa glede vseh 
vprašanj, ki so predmet te pogodbe. 
 
Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je __________________________. 
 
V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblaščenega zastopnika) zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni 
stranki. 
 
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi. 
 

7. člen 
 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
– pridobitev posla ali  
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
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– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali 
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 

8. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proračunske možnosti občine. V primeru, da pride do 
sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega 
dodatka k tej pogodbi, to pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno spremembam v občinskem 
proračunu. 

9. člen 
 
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za 
reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. 
 

10. člen 

 
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme končni prejemnik en izvod, občina pa dva izvoda. 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 

 

 

 
Datum: Datum: 
Številka:   
 
 

 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Prejemnik: 
FRANC ČEBULJ  

ŽUPAN  
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NAZIV IN POLNI NASLOV POŠILJATELJA: 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2020 – UKREP 4– 
POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO 

DEJAVNOST NA KMETIJI«. 
 
 
 
 
 
 
 

            OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM  

            TRG DAVORINA JENKA 13 

            4207 CERKLJE NA GORENJSKEM  
 


