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I Z J A V A  
 
 
 
 
S podpisom na tej izjavi potrjujem (obkrožite): 
 
1. da za isti namen iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov (ustrezno obkrožite): 
 

a. nisem prejel(a) nobenih sredstev od države, občine ali drugih javnih virov 
 
b. sem prejel(a) sredstva iz državnih, občinskih in drugih javnih virov 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev) 
 

c. sem zaprosil(a) za dodelitev sredstev 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev) 
 

2. da so vsi navedeni podatki točni in resnični; 
 

3. da izrecno dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za 
      namen rešitve te vloge in pridobitve državne pomoči, v skladu z določili Evropske unije,    
      Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR uredba); 

 
4. da sem dolžan posredovati zahtevane dopolnitve, ki jih bo zahtevala občinska strokovna 
      služba ali državna komisija v roku, ki bo določen v pozivu; 

 
5. da bom v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov in namernih  
      napak vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem roku; 
 
6. da v primeru ugotovljenih kršitev (nenamenska poraba in/ali nezakonita pridobitev  
      proračunskih sredstev) izgubimo pravico do pridobitve sredstev na podlagi Pravilnika o    
      ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za  
      programsko obdobje 2015-2020 za naslednji 2 leti; 
 
7. da so razpisana sredstva nujna za obstoj in razvoj kmetijskega gospodarstva; 
 
8. da sprejemam vse pogoje navedene v javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za 

ukrepe za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na 
Pohorju za programsko obdobje 2015- 2020 za leto 2020 in v pripadajoči razpisni 
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dokumentaciji; 
 
9. da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom; 
 
10. da so vsi priloženi računi ali dokazila o stroških, za katere uveljavljam finančno pomoč 

plačani oziroma bodo plačani do 27. 11. 2020; 
 
11. da kmetijsko gospodarstvo, ki se mu dodeli pomoč, ni podjetje v težavah; 
 
12. da nisem pričel(a) z izvedbo naložbe oz. drugega ukrepa in da ne bom pričel(a) z deli 

pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev in obojestranskega podpisa pogodbe; kot začetek 
izvedbe naložbe oz. drugega ukrepa se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na 
račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme ali 
storitev …); 

 
13. da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za 

odobritev te pomoči, vodili in hranili še najmanj 10 let od datuma prejema pomoči; 
 

14. da bom v primeru pozitivnega sklepa, podpisal pogodbo, ki je del razpisne 
dokumentacije. 
 

 
 
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno 
odgovarjam. 
 
 
 
 
Datum:_______________   Podpis (žig):____________________________ 
 


