OBČINA BREZOVICA
Tržaška c. 390
1351 BREZOVICA
tel.: 01/360 17 70, fax: 01/360 17 71

RAZPISNA DOKUMETNACIJA
ZA NAMEN:

PODPORA ČEBELARJEM ZA OHRANJANJE
ČEBELJIH DRUŽIN
NA OBMOČJU OBČINE BREZOVICA
JR-244/2009-si

September 2009

ZAHTEVEK
______________
ZA NAMEN:
»Podpora čebelarjem za ohranjanje čebeljih družin na območju Občine Brezovica«

A.

VLAGATELJ

Priimek in ime
Naslov
Poštna številka
Telefonska številka
Davčna številka
Številka osebnega računa
Odprt pri
Številka čebelnjaka
(iz Centralnega reg. čebelnjakov)
Število čebeljih družin
- skupaj
stacionarnih
premičnih
Vključen v stanovsko organizacijo
– društvo
DA (naziv)
NE

B.

ZAHTEVEK

Uveljavljam podporo za ohranjanje čebeljih družin na območju Občine Brezovica.

C.

IZJAVA VLAGATELJA

Podpisani izjavljam:
 Da sem seznanjen s pogoji v javnem razpisu za podporo čebelarjem za ohranjanje
čebeljih družin na območju Občine Brezovica
 Da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in verodostojni ter da sem seznanjen s
posledicami navajanja neresničnih podatkov v njej.
 Seznanjen sem tudi z obvezo, da moram sredstva, ki jih dobim nezakonito, na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav ali v nasprotju z določili tega javnega razpisa, vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
 Da soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o vlogi, iz uradnih
evidenc
 Da bom vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hranil še najmanj
dve leti od dneva prejema sredstev.
 Da se navedeno število čebeljih družin ujema s podatki o številu čebeljih družin, ki so
zavedeni Centralnem registru čebelnjakov

Datum: _____________________

Podpis: _______________________

D.

PRILOGE:

PRILOGA 1

Izjava vlagatelja, da bo obdržal (razen v primeru višje sile) število čebeljih
družin, ki jih je imel na dan oddaje vloge, še najmanj dve leti.

PRILOGA 2

dokazilo, da je čebelnjak vpisan v Centralni register čebelnjakov, katerega vodi
Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, Ljubljana.

PRILOGA

dokazilo, da se je vlagatelj udeležil izobraževanja na temo čebelarstva v letu
2008 ali 2009.

OBVEZNA PRILOGA
Priloga

1

Izjava vlagatelja, da bo obdržal (razen v primeru višje sile) število čebeljih družin, ki jih je imel
na dan oddaje vloge, še najmanj dve leti.

IZJAVA
Spodaj podpisani _______________________________________ izjavljam, da se kot prejemnik
sredstev zavezujem, da bom obdržal še najmanj dve leti, razen v primeru višje sile, število
čebeljih družin v obsegu, ki sem jih imel na dan oddaje vloge in se udeležil rednega letnega
izobraževanja oz. predavanja, ki bodo organizirani na temo čebelarstva.

Datum: _____________________

Podpis: _______________________

OBVEZNA PRILOGA
Priloga

Priloži se dokazilo, da je čebelnjak vpisan v Centralni register čebelnjakov, katerega vodi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za identifikacijo in registracijo živali,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
V kolikor čebelnjak še ni registriran ob oddaji vloge na ta javni razpis, se pričakuje, da se to
opravi naknadno, vendar najkasneje do obravnave zahtevka na odboru – do 10.11.2008.

Navodilo:

Za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

2

OBVEZNA PRILOGA
Priloga

Dokazilo o izobraževanju na temo čebelarstva v letu 2008 ali 2009.

Navodilo:

Za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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