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VLOGA ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BLOKE 

2016 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU 

 
 

 
1. Naziv vlagatelja:    …………………………………………………………………. 
 
2. Naslov/ulica, kraj, poštna št./  ……………………………………………………… 
 
          ……………………………………………………… 
 
3. Matična številka:    …………………….. 
 
4. Davčna številka:     …………………….. 
 
5. Šifra osnovne dejavnosti in naziv 
(obrazec PRS-1 ali izpis iz poslovnega registra)……………………………………… 
 
6. Šifra dejavnosti in naziv, v katero podjetje/podjetnik vlaga sredstva ………………… 
 
7. Številka transakcijskega računa   …………………………………………………… 
 
8. Banka pri kateri je TR odprt        ……………………………………………………. 
 
9. Odgovorna oseba vlagatelja        ……………………………tel:……………………. 
 
10.  Kontaktna oseba vlagatelja      ……………………………tel:……………………. 
 
11. Velikost podjetja  – obkrožite 
   
samostojni podjetnik   mikro                    majhno        skupina podjetnikov 
 
12. Datum ustanovitve podjetja:  
 
 
 
 
 



          Vloga  za UKREP I 
 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje  razvoja malega gospodarstva 
v Občini Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/13 in 19/15), Odloka o proračunu 
Občine Bloke za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2016), in priglasitvijo sheme 
državne pomoči št. 441-9/2015 z dne 11 .8. 2015  pri Ministrstvu za finance vlagam zahtevek 
za: 

 
I.  SPODBUJANJE ZAČETIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V 
RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI 
 

Vrsta naložbe Znesek računa, 
predračuna 

Datum računa, 
predračuna 

   

   

   

 
Natančnejši opis investicije za katero se pridobiva projektna dokumentacija, investicijski 
program, kandidatura za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU skladov… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Priloge:  
1. fotokopije računov za stroške opredeljene v 2. točki razpisa 
2. fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti: 

- samostojni podjetniki priglasitveni list 
- nosilci obrtne dejavnosti obrtno dovoljenje 
- gospodarske družbe vpis v sodni register 

3. pisno izjavo: 
- da prosilec ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji (priloga 1 k obrazcu) 
- da se prosilec strinja z  razpisnimi pogoji (priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima neporavnanih obveznosti do Občine Bloke, (priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima neplačanih prispevkov in neporavnanih obveznosti do delavcev (priloga 1 k 
obrazcu) 

- da prosilec nima zapadlih in neplačanih davčnih obveznosti (davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve) (priloga 1 k obrazcu), 
- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kolikšnem 
znesku  je v relevantnem obdobju že kandidiral za de minimis pomoč (priloga 2 k obrazcu) 
- o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste 
upravičene stroške (priloga 3 k obrazcu). 
 
Kraj in datum    žig    Podpis odgovorne osebe
     
         ___________________ 



          Vloga za UKREP II 
 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje  razvoja malega gospodarstva 
v Občini Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/13 in 19/15), Odloka o proračunu 
Občine Bloke za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2016), in priglasitvijo sheme 
državne pomoči št. 441-9/2015 z dne 11 .8. 2015  pri Ministrstvu za finance vlagam zahtevek 
za: 
 

II. SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN 
SAMOZAPOSLOVANJA 
 
Osnovna dejavnost podjetja je:  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zaposleni: 
 

Na dan 1.1.2015 Na dan 1.6.2016 
 

Stopnja 
izobrazbe 

Število 
zaposlenih 
za določen čas 

Število 
zaposlenih za 
nedoločen čas 

Število zaposlenih 
za določen čas 

Število zaposlenih 
za nedoločen čas 

     

VII. in 
več 

    

VI.     

V.     

IV.     

III.     

II.     

I.     

Skupaj     

 
Predlagamo  …………………………. zaposlitev in sicer: 
   (število) 

 
 

Ime in priimek Prijavljen na ZRZS od 

  

  

  

  

 
Priloge: 
 
I. Za sofinanciranje dodatne zaposlitve  
 
1. fotokopija pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, 
2. potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
3. pisno izjavo: 

- da prosilec ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji (priloga 1 k obrazcu) 



- da se prosilec strinja z  razpisnimi pogoji (priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima neporavnanih obveznosti do Občine Bloke, (priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima neplačanih prispevkov in neporavnanih obveznosti do delavcev 

(priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima zapadlih in neplačanih davčnih obveznosti (davke, prispevke in 

druge obvezne dajatve) (priloga 1 k obrazcu), 
- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v 

kolikšnem znesku  je v relevantnem obdobju že kandidiral za de minimis pomoč 
(priloga 2 k obrazcu) 

- o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za 
iste upravičene stroške (priloga 3 k obrazcu) 
 

II. za sofinanciranje samozaposlitve  
 
1. zaključen program priprave na samozaposlitev na Zavodu RS za samozaposlovanje; 
2. sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije s strani Zavoda RS za zaposlovanje; 
3. pisno izjavo: 

- da prosilec ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji (priloga 1 k obrazcu) 
- da se prosilec strinja z  razpisnimi pogoji (priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima neporavnanih obveznosti do Občine Bloke, (priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima neplačanih prispevkov in neporavnanih obveznosti do delavcev 

(priloga 1 k obrazcu) 
- da prosilec nima zapadlih in neplačanih davčnih obveznosti (davke, prispevke in 

druge obvezne dajatve) (priloga 1 k obrazcu), 
- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v 

kolikšnem znesku  je v relevantnem obdobju že kandidiral za de minimis pomoč 
(priloga 2 k obrazcu) 

- o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za 
iste upravičene stroške (priloga 3 k obrazcu) 

 
 
 
Kraj in datum    žig    Podpis odgovorne osebe
     
         ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          PRILOGA 1 
 
 

IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI 
 
 
 
 
Vlagatelj: …………………………………………………………………….. 

Odgovorna oseba vlagatelja __________________________________, 

izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisni 

dokumentaciji 

Prav tako izjavljamo da: 

 se kopije, ki so priložene vlogi ustrezajo originalom, 

 so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 

 ne opravljamo nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje 

sektorje: 

 ribištva in akvakulture,  
 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti,  
  področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 

v naslednjih primerih: 

o 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, 

o če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 

proizvajalce 

- imamo poravnane finančnih obveznosti do občine Bloke, 

- imamo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev, 

- nismo podjetje v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 

- nimamo  zapadlih neplačane davčne obveznosti (davke, prispevke in druge obvezne 

dajatve), 

- nismo podjetje, ki deluje v cestnoprometnem sektorju in želi dodeljeno finančno pomoč 

nameniti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, 

- nismo podjetje v težavah ki dobiva državno pomoč po posebnem programu za 

reševanje in prestrukturiranje. 

- Smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov osnova za prekinitev 

morebitne sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

 

 
Kraj in datum    žig    Podpis odgovorne osebe
     
         ___________________ 
          

 



PRILOGA 2 
 
 
 
 

IZJAVA O  ŽE PREJETIH »DE MINIMIS« POMOČEH 
 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisan- i/-a ___________________________ odgovorna oseba prosilca 

__________________________________, izjavljam, da (obkroži): 

- sem 

- nisem 

v letu 2016 prejel drugih »de minimis« pomoči. 

 

V primeru, da je bila prejeta  »de minimis« pomoč, je potrebno navesti pri katerih 

delodajalcih in v kakšnem znesku se je v relevantnem obdobju  še kandidiralo za »de 

minimis« pomoč: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Žig     Odgovorna oseba 

        Podpis: _____________________

            

            

Kraj in datum: _______________, _____________________ 

 



 
         PRILOGA 3 
 
 
 
 

IZJAVA O  DRUGIH ŽE PREJETIH ALI ZAPROŠENIH POMOČEH 
 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisan- i/-a ___________________________ odgovorna oseba prosilca 

__________________________________, izjavljam, da (obkroži): 

- sem 

- nisem 

prejel ali zaprosil za druge pomoči za iste upravičene stroške. 

 

V primeru, da je bila prejeta ali zaprošena druga pomoč za iste upravičene stroške, je 

potrebno navesti pri katerih dajalcih in v kakšni višini: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Žig     Odgovorna oseba 

        Podpis: _____________________

            

            

Kraj in datum: _______________, _____________________ 

 



 

VZOREC POGODBE (potrebno podpisati) 
 
OBČINA Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, ki jo zastopa župan Jože Doles  
                             (v nadaljevanju: občina) 
matična št.: 13588456  
davčna številka: SI 47254629,  
 
in 
 
vlagatelj ………………………………………., ………………………………………………, 1385 Nova vas 
davčna številka: ……………………………….,  
matična št. …………………………………… (v nadaljevanju: prejemnik), 
 
skleneta 
 

POGODBO 
o dodelitvi in namenski porabi sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Bloke v letu 2016 
št. ……………….. 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
• da je bil v  na spletni strani Občine Bloke dne 30. 3. 2016, objavljen javni razpis za 
dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke za leto 2016; 
• da se je prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala 
komisija, ki jo je imenoval župan; 
• da je občina s sklepom št. ……………….., z dne ……………….  prejemniku odobrila sredstva 
za ukrep: 

- spodbujane začetih investicij in investicij v razširjene dejavnosti  v višini ……………eur. 
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja v višini ……………eur.  

Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva po pravilu »de minimis«. 
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 
EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis«, 
dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, pa ne sme 
presegati 100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. 

3. člen 
 
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun prejemnika št. ………………………………………, 
odprtega pri ………………………………………………………... v roku 30 dni po predložitvi zahtevka 
za sofinanciranje, najkasneje do 31. 12. 2016. Sredstva  bodo izplačana iz proračunske 
postavke 14005 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 
V skladu s 1. odstavkom 48. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) za subvencije za 
malo gospodarstvo, občina ni dolžna izračunati in plačati akontacije dohodnine od 
subvencije, prejemnik subvencije pa je dolžan navedene dohodke prikazati v 
davčnem obračunu.  
 



 
4. člen 

 
Prejemnik se zavezuje: 
- da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 5 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 pri programu  spodbujanja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 

neprekinjena zaposlitev  trajala najmanj 24 mesecev, 
- 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 

 
Prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za 
iste upravičene stroške in za isti namen pridobil, je v postopku pridobivanja sredstev iz 
kateregakoli drugega javnega vira oz. bi bila z dodeljenim zneskom presežena zgornja meja 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih. 
 
Prejemnik se strinja, da mora s sklepom 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 jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih 
podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v 
nasprotju z določili sklepa in pogodbe ali pa 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,  prejemnik ne more pridobiti novih sredstev iz 
naslova Pravilnika o dodeljevanju  sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 
Občini Bloke  še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 
 

6. člen 
 
Občina imenuje za skrbnika pogodbe Irmo Rot, ki je pooblaščena, da jo zastopa glede vseh 
vprašanj, ki so predmet te pogodbe. 
 
Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je  
…………………………………………………………, EMŠO: …………………………………... 
 

7. člen 
 
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

 
 
 
 



8. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče. 

 
9. člen 

 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe. 
 

10. člen 
 
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, 
prejemnik pa en (1) izvod. 
 
 
Datum:        Datum: 
 
 
 
PREJEMNIK:        Občina Bloke  
__________________      župan Jože Doles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONČNO POROČILO – ZAPOSLITEV, SAMOZAPOSLITEV 
 

Skladno z javnim razpisom je potrebno v 30 – tih dneh po poteku dobe 24 mesecev, od 
dneva podpisa pogodbe predložiti končno poročilo 
 
1) Splošno 
 

NAZIV  

SEDEŽ  

ŠTEVILKA POGODBE  

MATIČNA ŠTEVILKA  

DAVČNA ŠT.   

 

Vaša ocena vpliva subvencioniranja stroškov za realizacijo zaposlitve,  oz.  samozaposlitve 
na delovanje vaše dejavnosti 
 
Obkroži ustrezen dogovor:  pozitiven vpliv     delno pozitiven vpliv     nevtralen vpliv 
 

 
2. Izjava 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem da: 

 imam registrirano dejavnost 24 mesecev po realizaciji zaposlitve oziroma 
samozaposlitve na območju občine Bloke.  

 
 
IME N PRIIMEK ODHGOVORNE OSEBE 
 
 
 
 
V …………………………, dne ……………………………..     
 
 
 
     Žig    Podpis odgovorne osebe 
 
         …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONČNO POROČILO – SPODBUJANJE ZAČETIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V 
RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI 

 

Skladno z javnim razpisom je potrebno v 30 – tih dneh po poteku dobe 60 mesecev, od 
dneva podpisa pogodbe predložiti končno poročilo 
 
1) Splošno 
 

NAZIV  

SEDEŽ  

ŠTEVILKA POGODBE  

MATIČNA ŠTEVILKA  

DAVČNA ŠT.   

 

Vaša ocena vpliva subvencioniranja stroškov za spodbujanje začetih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti na delovanje vaše dejavnosti 
 
Obkroži ustrezen dogovor:  pozitiven vpliv     delno pozitiven vpliv     nevtralen vpliv 
 

 
2. Izjava 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem da: 
imam registrirano dejavnost 60 mesecev po realizaciji spodbujanja začetih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti 

 
 
IME N PRIIMEK ODHGOVORNE OSEBE:  
 
 
 
 
V …………………………, dne ……………………………..     
 
 
 
     Žig    Podpis odgovorne osebe 
 
         …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE 
 
 

NAZIV UPRAVIČENCA  

NASLOV – SEDEŽ UPRAVIČENCA  

MATIČNA ŠTEVILKA  

DAVČNA ŠT.   

TRANSAKCIJSKI RAČUN  

BANKA, IZPOSTAVA  

NAZIV UKREPA  

 
 

Na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. ……………….. z dne ………………………………, ter 

pogodbe o sofinanciranju št.  ………………………………… izstavljamo zahtevek za sofinanciranje 

v višini ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

V …………………………, dne ……………………………..     
 
 
 
     Žig    Podpis odgovorne osebe 
 
         …………………………………….. 
 
 
 
 
 


