
Prijavni obrazec 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS OBČINE PIRAN  

za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje ribištva ter za pridobivanje hrane iz 

morja za leto 2020 (pomoč po pravilu »de minimis«)  

I. PODATKI O PRIJAVITELJU (vpisati čitljivo!) 

Ime in priimek oziroma naziv prijavitelja/zastopnika: 

 

ki ga zastopa (ime in priimek): 

Naslov stalnega bivališča oziroma sedež prijavitelja (ulica - naselje, hišna št., pošta, 

poštna številka): 

 

 

Telefon, GSM:       e-pošta: 

 

 

 

Davčna številka:      EMŠO oz. matična številka: 

 

 

 

Št. transakc. računa (TRR) in ime banke  (izpolni prijavitelj, ki pričakuje nakazilo): 

 

 

Številka in datum veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov/ribogojstvo, vodenega v 

registru ministrstva: 

 

Pravno organizacijska oblika prijavitelja (obkroži oziroma vpiši): 

Ribič - fizična oseba Drugo (s.p., d.o.o., k.d.,…): 

 

Obkroži ali podčrtaj / JE oz. NI: 

 

Prijavitelj          JE  davčni zavezanec                     NI   davčni zavezanec 
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II. PREDMET SOFINANCIRANJA glede na upravičene stroške (ustrezno 

obkroži):                        

            delež občine  

UKREP 1 sofinanciranje nakupa zakonsko dovoljenih pripomočkov in 

opreme za ribištvo in marikulturo 

(stoječa mreža, kogol, vrša, parangal, vrvi, boje, plovci, lebdeča 

mreža za plovila daljša od 12 m, navigacijska oprema) 

- do 50 %;  

 

- za lebdečo 

mrežo do 40 % 

UKREP 2 - stalni privez za ribiško plovilo v ribiških pristaniščih, ki so 

  opredeljeni v Odloku o pristanišču Piran (Ur. obj. št. 17/2009) 

- privez za ribiško plovilo na ostalih lokacijah  

- 100 % 

 

- do 100 % 

Pri ukrepih velja, da : 

- mora upravičenec do sofinanciranja opravljati ribištvo oziroma marikulturo kot glavno 

  dejavnost in  biti temu ustrezno pokojninsko in invalidsko zavarovan, 

- prijavitelj nima neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Piran. 

 

III. NAČRTOVANI VIRI FINANCIRANJA (vpiši / obkroži): 

 Vrsta 

upravičenega 

stroška  

Delež 

zaprošenih 

sredstev pri 

Občini 

Piran 

 / v € ali % 

Lastna 

sredstva 

 / v  € ali 

% 

Drugi viri 

 (EU, 

država…) 

/ v € ali % 

Višina 

izdatka,  

z DDV /  

v € 

Višina 

izdatka 

brez DDV / 

v €  

(izpolnijo 

davčni 

zavezanci) 

UKREP 1       

pripomočki       

 

 

oprema       

 

UKREP 2       

privez 
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IV. IZJAVA PRIJAVITELJA 

Spodaj podpisani prijavitelj (zastopnik/pooblaščenec prijavitelja), ki se prijavljam na Javni 

razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za 

pridobivanje hrane iz morja v občini Piran za leto 2020 (pomoč po pravilu »de minimis«) 

izjavljam, 

1.  
da v celoti sprejemam razpisne pogoje, 

 

2.  
da so vsi navedeni podatki točni in resnični in dovoljujem Občini Piran, da vodi, 

vzdržuje in uporablja podatke za namene, za katere so posredovani, 

 

3.  
da sem izvedel naložbo na temelju izbora najugodnejše ponudbe, 

  

4.  
da imam poravnane obveznosti do upravljavca ribiškega pristanišča - JP Okolje Piran, 

  

5.  
da imam poravnane vse finančne obveznosti do Občine Piran, 

 

6.  
da sem seznanjen s tem, da istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju dodeljena 

skupna pomoč »de minimis« ne sme presegati 30.000,00 EUR v katerem koli obdobju 

treh proračunskih let, ne glede na obliko ali cilj pomoči, 

 

7.  
da sem že prejel (ali zaprosil) za pomoč za iste upravičene stroške v višini 

__________ EUR. Zagotavljam, da z dodeljenim zneskom pomoči, de minimis, ne bo 

presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti po drugih predpisih,  

 

8.  
da sem lastniško povezan z naslednjimi podjetji: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9.  
da sem v predhodnih dveh ali v tekočem proračunskem letu prejel pomoč v višini 

__________ EUR po uredbi __________________ oziroma je enotno podjetje prejelo 

pomoč de minimis v višini __________ EUR po uredbi________________ , 

 

10.  
da v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o finančnih 

intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini 

Piran, zagotavljam ustreznost ločitve dejavnosti in stroškov za dejavnosti ribištva in 

marikulture, 

 

11.  
da sem seznanjen s tem, da moram hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 

odobritev pomoči, deset let od datuma prejema pomoči. 

 

 

V/na ________________________, dne _____________ ________________________ 

(podpis vlagatelja) 
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V. PRIJAVNEMU OBRAZCU PRILAGAM (ustrezno obkrožiti): 

1.  
Veljavna pogodba, sklenjena z upravljavcem ribiškega pristanišča Javnim podjetjem 

Okolje Piran o privezu plovila za opravljanje dejavnosti gospodarskega ribolova 

(pridobi organ po uradni dolžnosti); 

2.  
Račun, izstavljen na ime upravičenca, datiran od vključno 17.9.2019 dalje (razen v 

primeru vloge za privez iz ukrepa 2, kjer je upravljavec ribiškega pristanišča Javno 

podjetje Okolje d.o.o. Piran); 

3.  
V kolikor gre za nakup izven območja EU: uvozna carinska deklaracija (čitljiva 

kopija ali original); 

4.  
Dokazilo o plačilu računa (čitljiva kopija ali original dokazilo o plačilu), razen v 

primerih tistih privezov, ko seznam upravičencev z višino stroškov Občina prejme 

neposredno od Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o.;  

5.  
Veljavno dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova, s sedežem oziroma 

stalnim bivališčem na območju občine Piran;  

6.  
Vodno dovoljenje oziroma koncesija za koriščenje morske parcele (ARSO); 

7.  
Dokazilo o opravljanju ribiške dejavnosti kot glavne dejavnosti, izpis iz poslovnega 

registra RS (AJPES) oziroma izpis iz sodnega registra, plačilo ustreznih prispevkov 

(preveri občina po uradni dolžnosti); 

8.  
Dokazilo, da prijavitelj nima neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Piran 

(pridobi občina po uradni dolžnosti); 

9.  
S strani upravičenca podpisana izjava, ki je sestavni del prijavnega obrazca. 

Datum:       Podpis prijavitelja / zastopnika 

            

            

       _________________________________ 

                           ŽIG  

(za pravne osebe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


