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VLOZA ZA UKREP ŠT. 1:  
SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI 

IN RAZVOJ 
 

1. PODATKI O PRIJAVITELJU 

 

Naziv prijavitelja: ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Naslov: …………………………………………………………………………………………………………………….…...... 

Poštna številka in kraj ……………………………………………………………………………………………………………………..…..... 

KONTAKTNI PODATKI 

Odgovorna oseba 

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vloga v organizaciji: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naslov elektronske pošte: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Faks: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktna oseba, dostopna za komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa 

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vloga v organizaciji: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naslov elektronske pošte: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Faks: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

OSNOVNI POSLOVNI PODATKI PRIJAVITELJA 

Matična številka: …………………………………………………………………………………………… 

Davčna številka: …………………………………………………………………………………………… 

Zavezanec za DDV: DA                                                         NE 

Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun: …………………………………………………………………………………………… 

Številka transakcijskega računa: …………………………………………………………………………………………… 

Šifra glavne dejavnosti podjetja: …………………………………………………………………………………………… 
 
* Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik prijavitelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev in nosil odgovornost v skladu 
s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. 
 
ZA VSAKO INVESTICIJO JE POTREBNO VLOŽITI SVOJO VLOGO! 
 

2. OPIS NALOŽBE / INVESTICIJE (predmet naložbe, razlog za odločitev, rezultat naložbe oz. kaj bo z njeno realizacijo 
doseženo oz. izboljšano) 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. CILJ RAZVOJA DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA (opišite, kakšne cilje imate v prihodnjih 2 letih za razvoj svoje dejavnosti) 

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

4. TERMINSKI PLAN NALOŽBE - DATUM REALIZACIJE PRIJAVLJENE INVESTICIJE (ustrezno dopolnite) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Naložba mora biti realizirana v obdobju od 1.11.2017 do 15.11.2018) 

 

5. VELIKOST PODJETJA (ustrezno obkrožite) 

 
a) Samostojni podjetnik 
b) Mikro družba 
c) Majhna družba 
d) Srednje velika družba 
 

6. DOLŽINA OBSTOJA PODJETJA (ustrezno obkrožite) 

 
a) Do 1 leta 
b) Od 1 do 3 leta 
c) Nad 3 leta 
 

7. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI PROSTORI/OPREMO… (ustrezno obkrožite) – brez prijavljene investicije 

 
a) Podjetje razpolaga z lastnimi s poslovnimi prostori/opremo 
b) Podjetje ima poslovne prostore/opremo v najemu 
c) Podjetje ne razpolaga s poslovnimi prostori/opremo 
 

8.  NAKUP OPREME / STROJEV (ustrezno obkrožite in navedite leto opreme ) – odgovarjate le v primeru, da je so predmet 
investicije stroji oziroma oprema 

 
a) Nakup nove opreme (letnik 2018) 
b) Nakup nove opreme (starejši letnik 2017 ) 
c) Nakup rabljene opreme (letnik ni starejši od 2015) 
d) Nakup rabljene opreme (letnik starejši od 2015) 
 
Letnik nabavljenega stroja/opreme:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. KJE SE NAHAJA INVESTICIJA, ZA KATERO UVELJAVLJATE POVRAČILO STROŠKOV (ustrezno obkrožite in navedite 
točen naslov) 

 
a) Območje občine Podlehnik 
b) Drugo 
 
Naslov: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.  POMEMBNOST INVESTICIJE ZA POSLOVANJE PODJETJA (ustrezno obkrožite in obrazložite) 

 
a) Investicija nujna preživetje podjetja 
b) Investicija je pomembna za izboljšanje poslovanja podjetja 
c) Investicija bistveno ne vpliva na poslovanje podjetja  

 
Obrazložitev: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. VPLIV INVESTICIJE NA POSLOVANJE (ustrezno obkrožite in obrazložite) 

 
a) Začetna investicija 
b) Investicija omogoča občutne izboljšave storitev/izdelkov (npr. razvoj novih izdelkov, novih postopkov,…) 
c) Investicija predstavlja razširitev poslovanja podjetja na nove dejavnosti 
d) Investicija omogoča že povečan obseg obstoječega poslovanja 
e) Drugo 
 
Obrazložitev: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. FINANČNI NAČRT  

12a. SPECIFIKACIJA STROŠKOV 
 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ   

Vrsta neupravičenega stroška    

   

   

   

   

SKUPAJ   

 
Opomba: DDV ni upravičen strošek 
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12b. FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA UPRAVIČENE STROŠKE: 
 

VIRI ZA UPRAVIČENE STROŠKE INVESTICIJE ZNESEK BREZ DDV V EUR 
ODSTOTEK (%) OD SKUPNE 

VSOTE UPRAVIČENIH STROŠKOV 

LASTNA SREDSTVA   

PRIČAKOVANA SREDSTVA OBČINE    

OSTALI VIRI   

SKUPAJ VIRI  100 % 

 

13. KAKO BO INVESTICIJA PRIPOMOGLA K RAZVOJU GOSPODARSTVA OBČINE PODLEHNIK 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
PRILOGE: 
 
- dokumentacija, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih 

investicijskih sredstev,…) 
- računi in dokazila o plačilu računov 
- v primeru, da investicija še ni bila izvedena je potrebno predložiti veljaven predračun oziroma ustrezno pogodbo 
- podpisani IZJAVA 1,  ki je del te razpisne dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………  žig  ……………………………………………… 
Kraj in datum     Podpis odgovorne osebe prijavitelja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI PODLEHNIK 

 5 

IZJAVA 1: 
Izjavljamo, da: 

- vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom; 
- sprejemamo vse pogoje, navedene v Javnem razpisu o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja 

gospodarstva v občini Podlehnik v letu 2017 ter pripadajoči razpisni dokumentaciji, 
- so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični,  
- svojo dejavnost opravljamo na območju občine Podlehnik; 
- je sedež podjetja ali poslovni prostori ter novo delovno mesto na območju občine Podlehnik; 
- nismo podjetje v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacije); 
- nismo podjetje v težavah, ki dobiva pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje; 
- naše podjetje oziroma dejavnost ne izhaja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva, ribogojstva, premogovništva in primarne 

proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
- imamo poravnane vse obveznosti do Občine Podlehnik; 
- da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajamo v tej vlogi, nismo pridobili sredstev oz. nismo v postopku 

pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU), 
- brezposelna oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo; 
- bo novo delovno mesto obstajalo vsaj 2 leti po prejemu pomoči za ta namen; 
- smo seznanjeni, da se z odobrenimi sredstvi, na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini 

Podlehnik v letu 2016, dodeljuje pomoč po pravilu »de minimis«; 
- v preteklih 3 proračunskih obdobjih nismo prejeli sredstev (pomoči) po pravilu »de minimis« oz. smo prejeli sredstva v 

skupnem znesku _____________________ EUR 
- v zadnjih šestih mesecih iz poslovnega razloga nismo odpustili nobenega delavca. 
 
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 

 
 
 
 
 

 
………………………………………………………  žig  ……………………………………………… 
Kraj in datum     Podpis odgovorne osebe prijavitelja 
 
 


