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OBČINA 
VELIKE LAŠČE

VLOGA ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA 
PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 
V OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 2020

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 4/15, Uradni list RS, št. 48/19) in Javnega 
razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v občini Velike 
Lašče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 54/20) vlagam zahtevek za:

I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

Priloge:
• pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo v primeru, ko je predmet naložbe gradnja,
• fotokopije računov za nakup strojev ali opreme oz. računov o izvedenih delih,
• fotokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti. 

vrsta naložbe znesek računa datum računa



II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

Priloge za sofinanciranje samozaposlitve:
• potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Priloge za sofinanciranje dodatne zaposlitve:
• fotokopija pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas,
• potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Priloge:
• fotokopije računov z dokazili o plačilu, 
• poročilo o izvedenem projektu.

III. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva

kraj in datum promocijske predstavitve znesek računa datum računa

ime in priimek samozaposlenega 
oz. dodatno zaposlenega 

začetek zaposlitve
trajanje 
zaposlitve po pogodbi

prejšnji delodajalec 
zaposlenega

datum prenehanja 
predhodne zaposlitve

ime in priimek samozaposlenega 
oz. dodatno zaposlenega 

začetek zaposlitve
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zaposlitve po pogodbi

prejšnji delodajalec 
zaposlenega

datum prenehanja 
predhodne zaposlitve

ime in priimek samozaposlenega 
oz. dodatno zaposlenega 

ime in priimek samozaposlenega 
oz. dodatno zaposlenega 

začetek zaposlitve

začetek zaposlitve

trajanje 
zaposlitve po pogodbi

trajanje 
zaposlitve po pogodbi

prejšnji delodajalec 
zaposlenega

prejšnji delodajalec 
zaposlenega

datum prenehanja 
predhodne zaposlitve

datum prenehanja 
predhodne zaposlitve



Priloge:
• pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo v primeru, ko je predmet naložbe gradnja,
• fotokopije predračunov/računov za nakup opreme oz. računov o izvedenih delih,
• dokazilo o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES).

IV. Spodbujanje sobodajalstva

vrsta naložbe znesek računa datum računa

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za obravnavo vloge za dodelitev 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Občina bo hranila in varovala osebne podatke 
skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so poobla-
ščeni za dostop do  osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki 
se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, preno-
sljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).  Podrobnejše informacije o tem, kako 
občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

predmet investicije je ureditev prostorov

(navesti koliko in katerih) za sobodajalstvo na naslovu

parc. št.                                    k.o.



Podpisani izjavljam (ustrezno obkrožiti oz. izpolniti):

1. da so vsi podatki, navedeni v vlogi, točni in resnični,

2. vlagatelj ali enotno podjetje* sem v  predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu 2020 prejel de minimis
 pomoč na podlagi uredb de minimis pri naslednjem

 dajalcu                                                                                                  v znesku

 oz. sem za projekt                                                                              v letu 2020 kandidiral za de minimis pomoč pri  
 
 naslednjem dajalcu                                                                            in o dodelitvi pomoči še ni odločeno, 

3. da sem za projekt                                                                               , ki ga prijavljam v tej vlogi za iste

 upravičene stroške v letu                                                                  prejel drugo pomoč pri naslednjem dajalcu 

                                                                                                            v znesku                                                               oz. 

 sem za projekt                                                                                    v letu 2020 kandidiral za pomoč pri 

 naslednjem dajalcu                                                                           in o dodelitvi pomoči še ni odločeno, 

4. da za navedene projekte, ki jih  prijavljam v tej vlogi, nisem kandidiral oz. nisem pridobil sredstev od drugih   
 dajalcev pomoči;

5. lastniško sem povezan z  naslednjimi podjetji:

Izjava vlagatelja

*»enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi 

družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje 

večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

datum      podpis vlagatelja
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