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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV DE MINIMIS ZA NAKUP NOVE 
OPREME V MOM V LETU 2022   

Navodilo: 
IZPOLNITE S ČITLJIVIMI TISKANIMI ČRKAMI 

 
 

Obrazec 1:  OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU 
 

 
1. Popolni naziv vlagatelja: ______________________________________________________ 

2. Naslov/poštna številka/kraj:____________________________________________________ 

3. Poslovna enota (vpisana v Poslovni register Slovenije) / naslov, kjer se nova oprema 
prijavljena po tem razpisu dejansko uporablja (tudi za ogled/kontrolo na terenu): 
 
____________________________________________________________________________ 

4. Davčni zavezanec:       

  DA    Davčna številka: SI/_/_/_/_/_/_/_/_/         NE    Davčna številka:  _/_/_/_/_/_/_/_/ 

5. Matična številka:  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

6. Datum ustanovitve podjetja:____________________________________________________ 

7. Organizirani smo kot (obkrožite ustrezno): 
 

- samostojni podjetnik / 
- gospodarska družba / 
- nepridobitna pravna oseba in imamo status socialnega podjetja (društvo / zavod / 

ustanova / zadruga / gospod. družba) 
 (datum in številka akta o dodelitvi statusa – MGRT): ____________________________________ 

8. Smo povezano podjetje: ne / da, povezani smo z:__________________________________________ 

 
9. Telefon:__________________________    GSM: ____________________________________ 

Elektronska pošta: ____________________________________________ 

10. Podjetje/s.p.  ima zaposlenih _________ oseb (navedite število zaposlenih oseb: 1,2,3..) 

11. Odgovorna oseba:   __________________________________________________________ 

12. Bodoči skrbnik pogodbe:    ____________________________________________________ 

13. Kontaktna oseba: ___________________________ telefon:__________________________ 

14. Številka TRR: __________________________________ pri banki _____________________ 
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Obrazec 2: PODATKI O NAMENU NAKUPA NOVE OPREME 
 
 

1. Registrirana glavna dejavnost v katero vlagate novo opremo - skladno z vpisom v Ajpes 
(preveritev skladnosti registrirane glavne dejavnosti in kupljene opreme):   

     Šifra dejavnosti:________________ Dejavnost:____________________________________ 

     Predmet vlaganja (kupljena oprema):  

     Materialna investicija:________________________________________________________ 

     Nematerialna investicija:______________________________________________________ 

    ! Naslov, kjer se oprema uporablja: _____________________________________________ 

Kratek opis podjetja / vaše registrirane glavne dejavnosti ter povezava z nakupom opreme  

(kratka in jedrnata predstavitev):  
 
  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

2. Kratek opis naložbe (opis, pričakovani učinki / cilji naložbe, razlogi nakupa posameznega 
navedenega predmeta računa, ki ga uveljavljate): 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Priloge (fotografija/e kupljene opreme ipd.- ni obvezno): 

__________________________________________________________________________ 
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Obrazec 3:  UPRAVIČENI STROŠKI NAKUPA NOVE OPREME 
 
 
Naziv vlagatelja: ________________________________________________________ 
 
 

Predlagamo kopije računov in potrdil o plačilu za 
 naslednjo kupljeno opremo: 

 
Računi, ki so izdani v tujih jezikih morajo biti ustrezno prevedeni v slovenščino tako, da se iz računa lahko jasno razbere 
namen investicije. NAVEDITE SAMO TISTE STROŠKE, KI JIH DEJANSKO UVELJAVLJATE in to ustrezno označite na 
računu. 
 račun 1 račun 2 račun 3 
 
 
izdajatelj računa 

   

 
številka in datum 
računa 

   

številka in datum 
ponudbe/predračuna, 
če je vezan na račun 

   

 
vrsta investicije 
(ustrezno obkrožite) 

 
Materialna / nematerialna  

 
Materialna / nematerialna  

 
Materialna / nematerialna 

vsebina računa 
(kupljena oprema, 
količina..) 
 

   

znesek računa  
brez ddv, ki ga 
uveljavljate 

   

Potrdila o plačilu:    
 
naziv izdajatelja 
(banka) 

   

številka potrdila o 
plačilu (račun plačan s 
strani vlagatelja in ne 
drugih oseb) 

   

datum plačila 
(računi morajo biti plačani 
v celoti ali na obroke – vsi 
obroki plačani) 

   

a) VREDNOST CELOTNEGA NAKUPA OPREME BREZ DDV oz.    
UPRAVIČENI STROŠKI izražena v EUR: 

 

b) ZAPROŠENA SREDSTVA PO TEM RAZPISU  
    največ 75% celotnega nakupa opreme pod a) izražena v EUR 
    (max. dodelitev je 3.000 EUR)        

 

c) LASTNA SREDSTVA  
     najmanj 25% celotnega nakupa opreme pod a) izražena v EUR: 

 

 
                                                                 Datum: 

 

 
Ime in priimek zakonitega zastopnika (izpisano): 

 

 
 
                            Podpis zakonitega zastopnika: 

 

 
 
                                                                       Žig: 
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Obrazec 4:  IZJAVE 
 

Naziv vlagatelja:_______________________________________________________________________ 

S podpisom na tej izjavi pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrjujemo in izjavljamo, da je vse 
navedeno v obrazcih 1, 2 in 3 te vloge ter spodaj našteto resnično in točno: 

1. iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov (ustrezno obkrožite): 
-  nismo prejeli sredstev od države, občine ali drugega javnega vira, 
-  smo prejeli sredstva iz državnega, občinskega ali drugega javnega vira (navedite dajalca, leto, namen, vir  
     in  višino sredstev): _______________________________________________________________________ 
-  smo zaprosili za dodelitev sredstev (navedite dajalca, namen, vir in višino sredstev): 

_________________________________________________________________________________________ 
2. ne prejemamo oziroma nismo v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške, ki so predmet 

sofinanciranja po tem javnem razpisu, nismo in ne bomo pridobili sredstev iz drugih javnih virov (sredstev 
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) prepoved dvojnega financiranja; 

3. nismo prejeli ali zaprosili pomoči za iste upravičene stroške in zagotavljamo, da z dodeljenim zneskom pomoči de 
minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih; 

4. nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete pomoči; 
5. da bomo v primeru prejema sredstev, opremo kupljeno s sredstvi iz tega javnega razpisa, imeli v lasti in jo 

uporabljali na območju Mestne občine Maribor najmanj 3 leta; 
6. smo prebrali, se seznanili, se strinjamo in sprejemamo vse pogoje in druga določila navedena v Javnem razpisu 

za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor za leto 2022 in v pripadajoči 
razpisni dokumentaciji; 

7. smo prebrali vzorec pogodbe in zaključnega poročila, ki sta sestavna dela razpisne dokumentacije, se z vsebino 
vzorca pogodbe in zaključnega poročila strinjamo in ju sprejemamo; 

8. Mestni občini Maribor dovoljujemo, da za namen vodenja postopka tega javnega razpisa, pridobi podatke iz 
uradnih evidenc, kjer bo to potrebno; 

9. v preteklem letu čisti prihodki od prodaje niso presegali 8 milijonov EUR, 
10. smo pravna oseba in nismo podjetje v težavah in ne dobivamo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje; 
11. dovoljujemo preveritev vseh navedenih podatkov in ogled opreme, ki je predmet javnega razpisa, v roku do 3 let 

po prejemu sredstev; 
12. da smo predložili seznam podjetij v kolikor je podjetje lastniško povezano z drugim podjetjem ali razdeljeno na več 

ločenih, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja; 
13. smo seznanjeni, da gre za pomoči, ki se dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo 

Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 in 2020/972 z dne 2. julija 2020, o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013); 

14. podjetje ne sodi med izjeme, opredeljene v prvi točki 1. člena Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne, 18. 
december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 
352, 24. 12. 2013); 

15. redno izplačujemo plače in socialne prispevke v kolikor smo to dolžni oz. imamo poravnane vse obveznosti do 
delavcev; 

16. ne podjetje niti lastniki podjetja nimamo neporavnanih finančnih obveznosti do občine in države – nismo davčni 
dolžnik; 

17. nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z našimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge nismo bili v 
stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16-odl. US in 63/16-
odl. US in 63/16-ZD-C);  

18. nismo uvrščeni na seznam subjektov, s katerimi občina na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (35. in 36. člen, Ur. l. RS, št. 69/11- UPB2, 81/13 – Odl. US) ne sme poslovati; 

19. predloženi podatki, navedbe, informacije, listine in kopije, priložene tej vlogi so resnične in verodostojne, izkazujejo 
dejansko stanje in so ustrezno zavedene v naših poslovnih knjigah; 

20. v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/16) se strinjamo 
z objavo podatkov na spletu; 

21. v letu 2022 nismo / ne bomo podali prijave na druge javne razpise za dodelitev sredstev, ki jih razpisuje Mestna 
občina Maribor po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 
2015-2020 (MUV, št. 12/15, 9/17). 
                                                         Datum:  

 
Ime in priimek zakonitega zastopnika (izpisano): 

 

 
                    Podpis zakonitega zastopnika: 

 

 
                                                                     Žig: 
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Obrazec 5:  NASLOVNICA ZA OVOJNICO 
 

Čitljivo izpolnite naziv in naslov pošiljatelja (vlagatelj), izrežite in nalepite na ovojnico. 
 

VLAGATELJ:                                                                               
                                                                         
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 

                   MESTNA OBČINA MARIBOR 
              Urad za gospodarske dejavnosti 
                     Sektor za gospodarstvo 
                           Ulica heroja Staneta 1 
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              2000 Maribor 
        
                                                                                                      

 

NE ODPIRAJ! – VLOGA: 
 
»JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI »DE MINIMIS« ZA NAKUP NOVE OPREME V MOM V LETU 2022« 
 
 



 

 
 

 


