REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

PRIJAVNI OBRAZEC S PRILOGAMI
(VZOREC)

1. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI IN VLAGATELJU
Ime in priimek oziroma
naziv vlagatelja:
Naslov:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj kraj:

Občina:
Statistična regija:
Davčna številka:
Matična številka (pravne
osebe):
Številka transakcijskega
računa:
Banka, pri kateri je odprt
račun:
Kraj, kjer je odprt račun:
Odgovorna oseba:
*Telefon:
*GSM:
*Telefaks:
*E-mail:

Kontaktna oseba:
*Telefon:
*GSM:
*Telefaks:
*E-mail:
*Podatek, označen z zvedico, ni obvezen, namenjen je lažji in hitrejši komunikaciji.
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI

Naziv naložbe
Naziv agromelioracijskega območja
Velikost agromelioracijskega območja (ha)
Naziv komasacijskega območja, na katerem se
izvaja agromelioracija
Velikost komasacijskega območja, na katerem se
izvaja agromelioracija (ha)
Katastrska/e občina/e
Datum in številka pravnomočne odločbe o uvedbi
agromelioracije

Faza komasacijskega postopka

Odločba o novi
razdelitvi
zemljišč
Pravnomočna
komasacijskega
odločba o uvedbi sklada je
komasacijskega vročena vsem
posotpka
komasacijskim
udeležencem, a
še ni
pravnomočna

Pravnomočna
odločba o novi
razdelitvi
zemljišč
komasacijskega
sklada

Datum
pravnomočnosti:

Datum
pravnomočnosti:

Datum zadnje
vročitve:

Upravna enota
Število parcel na ha

Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za
uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno
agromelioracijo (v %)
Medsebojno povezovanje agromelioracij in
komasacij (zaprošena vrednost za komasacije,
zaprošena vrednost za agromelioracije)

Vrednost
agromelioracije

Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s
povprečnim številom parcel na hektar
komasacijskega območja - X parcel na ha
(število pracel na ha komasacijskega območja
pred uvedbo komasacije)
Zmanjšanje spravilnih razdalj: zmanjšanje
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Vrednost komasacije

skupna dolžina spravilnih razdalj (v %)
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2.2. Načrt razvojnih programov - NRP:
Številka:_________________

Datum sprejema:____________________

Podatek o glasilu oz. spletni strani, kjer je NRP objavljen:_________________________________

2.3. Sofinanciranje izvedenih komasacijskih del iz Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007 do 2013:
Naziv komasacijskega območja
Številka odločbe o pravici do sredstev
Odobrena nepovratna sredstva (v EUR)
2.4. Gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija:
Če za naložbo ni potrebno gradbeno dovoljenje, je treba vpisati podatke o lokacijski informaciji.
Vrsta dokumenta

Datum izdaje

Št. dokumenta

Organ, ki je izdal
dokument

3. FINANČNI PODATKI O NALOŽBI
Ocenjena vrednost investicije brez DDV
Ocenjena vrednost investicije z DDV
Uveljavljanje stroška DDV:

DA / NE

DINAMIKA ČRPANJA SREDSTEV
Datum (zajem)

Vrednost (zajem) v EUR

Predplačilo
1. Zahtevek
2. Zahtevek
3. Zahtevek
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Datum
pravnomočnosti

4. DOKAZILA

1

Izjava vlagatelja, da do vložitve vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe ali popis že
izvedenih del

2

Uveljavljanje stroškov davka na dodano vrednost

3

Zaprtost finančne konstrukcije

4

Odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije ali izpolnjena tabela s podatki o investiciji

5

Odločba o uvedbi komasacije

6

Vključenosti nekmetijskih zemljišč

7

Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč

8

Zmanjšanje spravilnih razdalj

9

Okoljevarstveno soglasje

10 Izvedba agromelioracije po posameznih vrstah agromelioracijskih del
11

Sklep občinskega sveta o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
oziroma investicijskega programa (IP)

12 Projektna dokumentacija

V ______________________, dne__________

____________________________________
(Podpis odgovorne osebe investitorja)
žig
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Dokazilo 1
Izjava vlagatelja, da do vložitve vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe ali popis že
izvedenih del
Vlagatelj mora v skladu s štirindvajseto točko prvega odstavka 100. člena Uredbe priložiti izjavo, da
pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe Izvedba agromelioracij na
komasacijskih območjih.
Če je vlagatelj z deli že pričel, mora vlogi priložiti popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred
vložitvijo vloge na javni razpis.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevani dokument!
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Dokazilo 2
Uveljavljanje stroškov davka na dodano vrednost
Vlagatelj skladno z deveto točko prvega odstavka 100. člena Uredbe ni upravičen do stroška davka na
dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), razen če priloži izjavo in potrdilo Finančne uprave Republike
Slovenije, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:

vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti identificirano za namene DDV, oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno
identificira za namene DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima kmečko gospodinjstvo
pravico do odbitka DDV v skladu s predpisi o DDV;

vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v
zvezi s temi dejavnostmi identificiran za namene DDV, oziroma se lahko po predpisih o DDV
prostovoljno identificira za namene DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen;

vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo preko predstavnika kmečkega gospodinjstva
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
do povračila stroška DDV ni upravičen;

vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima možnosti pravice do odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV
kot upravičen strošek, če poda ustrezno izjavo in dokazila;

vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška DDV glede na zgornja določila, lahko v
primeru naložbe v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, namenjene za opravljanje
dejavnosti, na katero se nanaša naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti celotnega
vlagatelju zaračunanega DDV.
Vlagatelj priloži izjavo, iz katere je razvidno, da za naložbo DDV ni izterljiv v sladu s predpisi, ki urejajo
DDV. Priložiti mora tudi potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije, da DDV ni izterljiv v skladu s
predpisi, ki urejajo DDV.
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VZOREC IZJAVE:
IZJAVA VLAGATELJA:

_________________________________________________________________________________
(ime, priimek oziroma naziv investitorja, naslov)

Davčna številka _______________________________
Izjavljam, da

v skladu s peto točko 96. člena Uredbe želim uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri naložbi
(vlagatelj ustrezno obkroži).
DA – želim uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe, s katero se javljam na javni
razpis.

V __________, dne_________

NE – ne želim uveljavljati DDV kot
upravičenega stroška naložbe, s katero se
javljam na javni razpis.

žig

____________________
(Podpis vlagatelja)

Če vlagatelj označi DA, potem obvezno podpiše spodnjo izjavo.
S podpisom (žigom) izjave pod materialno-kazensko odgovornostjo izjavljam,

1. da nimam možnosti pravice do odbitka DDV niti nimam pravice do pavšalnega nadomestila
vstopnega DDV, na katero se navezuje podprta naložba v skladu z Zakonom o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1);
2. ko gre za nakup nepremičnine, namenjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša
naložba, uveljavljam strošek DDV v višini 25 % vrednosti celotnega zaračunanega DDV

V __________, dne_________

žig

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevani dokument!
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____________________
(Podpis vlagatelja)

Dokazilo 3
Zaprtost finančne konstrukcije
a) V primerih, ko je investitor lokalna skupnost, se zaprtost finančne konstrukcije dokazuje z
vključenostjo investicije v načrt razvojnih programov lokalne skupnosti.
Dokazila o zagotovljenih sredstvih za naložbo v proračunu lokalne skupnosti in vključitvi sredstev v
NRP so:
1. Sprejeti proračun (odlok o proračunu z izpisi vseh treh delov proračuna), iz katerega je razvidno,
da so sredstva zagotovljena za celotno investicijo;
2. Obrazec 3 Podatki iz načrta razvojnih programov (na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10), iz katerega so razvidni viri in dinamika
financiranja po proračunskih postavkah in podkontih.
V primeru, ko sredstva v NRP niso zagotovljena za celotno vrednost investicije, je treba priložiti še
sklep občinskega sveta ali odgovorne osebe investitorja o spremembi investicije v NRP
NRP in obrazec 3 morata biti opremljena z žigom in podpisom vlagatelja.
b) V primerih, ko je investitor fizična oziroma pravna oseba mora biti iz priloženih dokumentov razviden
prikaz finančnih virov za naložbo tako, da je vsota vseh sredstev v izjavi enaka vrednosti naložbe (brez
DDV). V primeru neskladnosti podatkov o finančnih virih je potrebno priložiti utemeljitev.
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Številka:
Datum:
VLAGATELJ:

IZJAVA O FINANČNI POKRITOSTI
Banka (naziv firme) (v nadaljevanju: banka) izjavlja, da je seznanjena z namero investitorja
…………………………………………………..………. (v nadaljevanju: vlagatelj), da se bo prijavil na Javni razpis
iz naslova podukrepa 4.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, objavljen v Uradnem listu RS št.
___ z dne __. __. 2017.
- da gre za vlagateljev projekt …………….. (v nadaljevanju: projekt), ki znaša:…………………..EUR brez
DDV, oziroma do ………………….EUR z DDV.
Skladno z razpisnimi pogoji, mora vlagatelj svoji vlogi za javni razpis predložiti tudi izjavo o finančni konstrukciji,
iz katere je razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
V zvezi s tem banka
i
izjavlja,

-

da je vlagatelja pripravljena dolgoročno kreditirati, največ do višine …………….., pod pogoji, ki veljajo za
tovrstne kredite, in v skladu s poslovno politiko banke ter pod pogojem, da se v času obravnave konkretnega
zahtevka ne bo finančni položaj vlagatelja bistveno poslabšal,
- da je vlagatelja pripravljena kratkoročno kreditirati, največ do višine …………….., pod pogoji, ki veljajo za
tovrstne kredite, in v skladu s poslovno politiko banke ter pod pogojem, da se v času obravnave konkretnega
zahtevka ne bo finančni položaj vlagatelja bistveno poslabšal,
- da ima vlagatelj na dan …… …pri banki sklenjeno pogodbo o depozituii:
- z dne….., na podlagi katere so sredstva v višini …. EUR pri banki vezana do dne…….., ter da so po
navedbah vlagatelja ta sredstva namenjena za financiranje projekta,
- da ima vlagatelj na poslovnem računu pri banki št….. sredstva v višini …. EUR, katera so po navedbah
iii
vlagatelja namenjena za financiranje projekta in kopija računa ,
- drugo…….
Podana izjava je bila izdana na zahtevo vlagatelja, kateri resničnost in točnost svojih navedb potrjuje s podpisom
iv
tega dokumenta. Izjava se lahko uporabi le za namen udeležbe na navedenem razpisu in velja do vključno
…………..

Banka (naziv in podpis pooblaščenih oseb)
Podpis vlagatelja:

žig

________________________
Podpis vlagatelja je potreben zato, da je v pisni obliki izražen vlagateljev namen glede namenske rabe sredstev
na računu pri banki. Vlagatelj podpiše izjavo ob prejemu dokumenta na banki ob prisotnosti bančnega delavca.
i

Izbrati eno ali več možnosti, kar pač velja v obravnavanem primeru.
V primeru, da je depozitov več, se navedejo vsi depoziti. V primeru, da so depoziti v različnih valutah, se to navede in
informativno prikaže tudi protivrednost v EUR.
iii
Priloži se kopija prve strani in tiste strani računa ali knjižice, ki izkazuje finančno stanje ob oddaji vloge.
iv
Smiselno je, da ta izjava velja do časovne točke 90 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis.
ii

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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Dokazilo 4
Odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije ali izpolnjena tabela s podatki o investiciji
Priložiti je treba pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/2012, 27/16). Za posamezno agromelioracijsko območje
lahko vlagatelj priloži več odločb, vendar ne za ista agromelioracijska dela na istih lokacijah.
Kadar po Zakonu o kmetijskih zemljiščih Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/2012, 27/16) za
agromelioracijska dela ni treba pridobiti odločbe o uvedbi agromelioracije, je treba izpolniti spodnjo
tabelo s prilogami.

PODATKI O NEZAHTEVNIH AGROMELIORACIJSKIH DELIH

Naziv investicije - ime agromelioracijskega
območja

Upravna enota, v kateri je agromelioracija
locirana

Občina, v kateri je agromelioracija locirana

Katastrska/e občina/e, v kateri je
agromelioracija locirana (k.o.) – ime in
številka

Parcelna/e številka/e

Skupna neto površina območja
agromelioracije, izražena v ha

Ime komasacijskega območja

PRILOGE
1.

AGROMELIORACIJSKA DELA
Navesti je treba vsa nezahtevna agromelioracijska dela, njihovo površino in količine. Vsa
nezahtevna agromelioracijska dela morajo biti vključena v grafično prilogo.

2.

DOKAZILO, DA JE PREDLAGANA AGROMELIORACIJA
PROSTORSKEM AKTU LOKALNE SKUPNOSTI

PREDVIDENA

V

Lokacijsko informacijo izda občina, na območju katere ležijo parcele, ki so predmet
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da/ne

zahtevne agromelioracije. Kadar agromelioracijsko območje leži na območju več občin, je
potrebno priložiti lokacijske informacije vseh občin.

3.

DRUGA SOGLASJA, ČE NEZAHTEVNA AGROMELIORACIJA LEŽI NA OBMOČJU
VAROVANJ IN OMEJITEV PO POSEBNIH PREDPISIH

da/ne

Predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov je treba priložiti, če je iz lokacijske
informacije lokalne skupnosti ali drugih uradnih virov razvidno, da območje predvidene
agromelioracije leži na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

4.

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

da/ne

V skladu z 9. členom Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS,
št. 34/08 in 61/11) mora oseba, ki namerava pripravljati zemeljski izkop zaradi njegove
ponovne uporabe ali izdelovati umetno pripravljeno zemljino, pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. V vlogi mora stranka navesti
tudi kraj vnosa umetno pripravljene zemljine ali zemeljskega izkopa s predvidenimi
količinami za vsak posamezen kraj posebej.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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Dokazilo 5
Odločba o uvedbi komasacije
V primerih, ko vlagatelj uveljavlja le stroške agromelioracije, je treba priložiti:
a) pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije, ali
b) odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada in potrdilo pristojne upravne enote, da so
bile vse odločbe vročene, ali
c) pravnomočno odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.
V primeru, ko vlagatelj uveljavlja tudi stroške komasacije, mora poleg pravnomočne odločbe o
uvedbi komasacije predložiti tudi dovoljenja in soglasja za izvedbo komasacijev skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo narave.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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Dokazilo 6
Vključenost nekmetijskih zemljišč
V primerih, ko vlagatelj uveljavlja tudi stroške komasacije, v komasacijsko območje ne sme biti
vključenih več kot 30 % zemljišč, ki so po namenski rabi nekmetijska v skladu s prostorskim aktom
lokalne skupnosti. Vlagatelj mora navesti skupen odstotek nekmetijskih zemljišč, ki so vključena v
komasacijsko območje.
Vlagatelj mora priložiti lokacijsko informacijo, iz katere mora biti razvidna namenska raba vseh
zemljišč, ki so predmet vloge na javni razpis.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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Dokazilo 7
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih se agromelioracija in komasacija lahko uvedeta, če se z
uvedbo strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površin na predvidenem območju
agromelioracije oziroma komasacije.
Delež soglasij je opredeljen v odločbi o uvedbi agromelioracije, če pa se delež soglasij razlikuje od
navedenega v odločbi o uvedbi agromelioracije, mora vlagatelj podati izjavo o deležu soglasij in
priložiti soglasja k uvedbi agromelioracije:

VZOREC IZJAVE:
IZJAVA VLAGATELJA:

_________________________________________________________________________________
(ime, priimek oziroma naziv investitorja, naslov)

izjavljam, da je delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju
_________________________ drugačen od navedenega v odločbi o uvedbi agromelioracije, in znaša
_____ %.

V __________, dne_________

žig

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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____________________
(Podpis vlagatelja)

Dokazilo 8
Zmanjšanje spravilnih razdalj
V izračun se vključijo tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo naslov stalnega prebivališča znotraj
agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja oddaljeni
manj kot 10 kilometrov.
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se primerja s
stanjem po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja.
Priložiti je treba elaborat, iz katerega je razvidno:

-

-

-

katastrsko stanje pred izvedbo komasacije, iz katerega je razvidna meja agromelioracijskega
območja, parcelne številke in katastrske občine,
tabelarični seznam lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo naslov stalnega prebivališča znotraj
agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja
oddaljeni manj kot 10 kilometrov, vključno s seznamom parcel, ki jih ima v (so)lasti na
agromelioracijskem območju,
vsota spravilni razdalj za posameznega lastnika kmetijskih zemljišč, ki je razdalja med naslovom
stalnega prebivališča do najbližjega roba posamezne zamljiške parcele,
katastrsko stanje po izvedbi komasacije, iz katerega je razvidna meja agromelioracijskega
območja, parcelne številke in katastrske občine,
tabelarični seznam lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo naslov stalnega prebivališča znotraj
agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja
oddaljeni manj kot 10 kilometrov, vključno s seznamom parcel, ki jih ima v (so)lasti na
agromelioracijskem območju,
vsota spravilnih razdalj za posameznega lastnika kmetijskih zemljišč, ki je razdalja med naslovom
stalnega prebivališča do najbližjega roba posamezne zamljiške parcele.

Za izračun zmanjšanja spravilnih razdalj se primerja vsota vseh spravilnih razdalj po izvedeni
komasaciji z vsoto spravilnih razdalj pred izvedeno komasacijo. V primerih, kjer komasacija še ni
končana, se za izračun vzame stanje, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve komasacijskega
območja.
Dokument mora biti opremljen z žigom in podpisom pripravljalca.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevani dokument!

17

Dokazilo 9
Okoljevarstveno soglasje
Če je agromelioracija poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba priložiti
okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.
Če vlagatelj uveljavlja tudi stroške komasacije in če je ta komasacija poseg v okolje v skladu s
predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek
presoje vplivov na okolje ni potreben.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevani dokument!
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Dokazilo 10
Izvedba agromelioracije po posameznih vrstah agromelioracijskih del
Priložiti je treba zbirko podatkov po posameznih agromelioracijskih delih, kateri sledi skupna pregledna
tabela zaprošenih sredstev za agromelioracijska dela. Izpolniti je treba priloženo tabelo za vsako
agromelioracijsko delo, ki je opredeljeno v Odločbi o uvedbi agromelioracije, ki jo je izdalo MKGP,
oziroma za vsa nezahtevna agromelioracijska dela. Izpolniti je treba podatke o lokaciji predvidenega
agromelioracijskega dela, njegovi površini in vrednosti del, za katera zaprošate za sredstva. Skupna
zaprošena vrednost agromelioracijskih del mora biti enaka vrednosti projekta brez neupravičenih
stroškov in splošnih stroškov po tem javnem razpisu. Priložiti je treba pregledano karto
agromelioracijskega območja, iz katere morajo biti razvidni sledeči podatki: katastrski načrt z vrisanimi
parcelami in parcelnimi številkami, meja komasacijskega območja, meja agromelioracijskega območja,
vsa predvidena agromelioracijska dela z oznakami, ki so enake oznakam v zbirnih tabelah te priloge,
ter opredelitev količin posameznih agromelioracijskih del (npr. dolžina posamezne poljske poti).
Dokument mora biti opremljen z žigom in podpisom pripravljalca.
POLOŽAJ
(OZNAKA)
NA KARTI

KATASTRSKA
OBČINA

PARCELNA
ŠTEVILKA

POVRŠINA
PARCELE
2
(v m )

POVRŠINA
AGROMELIORACIJSKIH
2
DEL (v m )

VREDNOST
NA ENOTO
(v EUR)

ZAPROŠENA
SREDSTVA
(v EUR)

SKUPAJ
Skupna tabela po posameznih agromelioracijskih delih in njihovih vrednosti. Skupna vsota mora
ustrezati vsoti zaprošenih sredstev brez neupravničenih in splošnih stroškov.
AGROMELIORACIJSKO DELO

KOLIČINA

SKUPAJ
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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ZAPROŠENA SREDSTVA

Dokazilo 11
Vzorec sklepa občinskega sveta o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) oziroma investicijskega programa (IP)
V primerih, ko je investitor lokalna skupnost, investitor priloži sklep občinskega sveta ali odgovorne
osebe investitorja o potrditvi DIIP-a/investicijskega programa iz katerega je razvidno, da občinski svet
ali odgovorna oseba investitorja potrjuje izvedbo predmetne naložbe. V primerih, ko je investitor druga
pravna oseba, mora priložiti poslovni načrt.
SKLEP O POTRDITVI DIIP-a/IP
(za potrebe odpiranja NRP)
Investitor: _____________________________
Naslov: _____________________________
Datum: ______________________________
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in
Statuta_______________________________ (navedite ustrezno pravno podlago) je občinski
svet/odgovorna oseba investitorja dne ______________ s sklepom št: ____________ sprejel/a:
1

1. Potrdi se : ________________________________________________________________
2

za naložba/program :_________________________________________________________,
3

ki ga je izdelal :________________________________________________dne __________.
2. V NRP občine se (obkroži):
• uvrsti nova naložba;
• spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije.
Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v
infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva,
operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
__/__ dne __.__.2017. Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe
sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša ____________________EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od___________ do __________.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
• Lastna finančna sredstva v znesku ________________EUR
• Posojila v znesku ________________EUR
• Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku ________________EUR
• Drugo v znesku ________________EUR.

žig
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Ime in priimek odgovorne osebe:
podpis

Investitor: _____________________________
Naslov: _____________________________
Datum: ______________________________
Kratka predstavitev naložbe (opis problematike):

Utemeljitev naložbe (cilji in namen naložbe):
Ime in priimek odgovorne osebe:
žig

podpis

_____________________
1

Vpišite vrsto dokumenta, ki je predmet sklepa tj. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali
investicijskega programa (IP).
2
Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije).
3
Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo DIIP ali IP ter datum izdelave.
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Dokazilo 12
Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija mora biti usklajena z idejno zasnovo komasacijskega območja, ki je
sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela, ali odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega
sklada, in mora vsebovati:
- projekt izvedbe agromelioracijskih del, ki vsebuje skice in tehnične opise posameznih
agromelioracijskih del, njihove lokacije in tehnične značilnosti;
- popis del s predizmerami in aproksimativnim predračunom del in materialov,
Projektna dokumentacija mora biti opremljena z žigom in podpisom izdelovalca. Posebej morata biti
opremljena z žigom in podpisom izdelovalca tabelarični popis del na popisnih listih in grafični prikaz
lokacije in dimenzij posameznih agromelioracijskih del.
V primerih, ko vlagatelj uveljavlja tudi stroške komasacije, je treba priložiti projektantski predračun. Za
ostale splošne stroške mora vlagatelj priložiti predračune, pogodbe oziroma račune. V primerih, da
strošek ni opredeljen v katalogu stroškov, mora vlagatelj priložiti tri ponudbe.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevan dokument!
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