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VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC  
SOFINANCIRANJE NAKUPA DODATKOV ZA ZORENJE GNOJEVKE 

KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO 
 

 KMETIJSKO PROIZVODNJO 

1. PODATKI O VLAGATELJU                                                                   

 
(vpišite podatke oz. ustrezno obkrožite) 

Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG 
– MID 

         

IME IN PRIIMEK vlagatelja – 

nosilca kmetijskega 
gospodarstva * 

 

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

Telefon  

Naslov elektronske pošte  

EMŠO vlagatelja              

Davčna številka          

Davčni zavezanec1 (obkroži) DA                                NE 

Številka bančnega računa:  SI 56 
               

Banka, pri kateri je račun odprt 
 
 

 
 
1 V kolikor je vlagatelj zavezanec za DDV, DDV ni upravičen strošek.  
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2. IZJAVE VLAGATELJA                                                             

 
Izjavljam,  

1. da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni podjetje v 
težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 

2. da 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. 

3. da nimam neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Slovenske Konjice. 
4. da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in da z njimi v celoti soglašam. 
5. da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter 

da sem seznanjen s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi. 
6. da sem seznanjen s sankcijami, to je, da moram v primeru ugotovljene nenamenske 

porabe sredstev vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 
porabljena, da sem za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke in 
da sem za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 

7. da se s sofinanciranjem skuša doseči zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. 
8. da bom v primeru odobritve sredstev hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 

odobritev sredstev po tem razpisu, deset let od datuma prejema pomoči. 
9. da za namen razpisa dovoljujem Občini  Slovenske Konjice pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc. 
 
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno 
odgovarjam. 
 
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske 
Konjice, matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, 
navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do 
popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata 
evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.« 
 
 
 

Datum:  Podpis vlagatelja:  
 
 
 

 
3. OBVEZNE PRILOGE (obkrožite zap. št. pred opisom dokumentacije, ki jo prilagate)                                                       

 
1. račun in potrdilo o plačilu za nakup dodatkov za zorenje gnojevke, 

2. drugo (napišite) ___________________________________________________________.  

 


