PRILOGA 9: Investicije in druge aktivnosti
9.1. INVESTICIJE IN DRUGE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA DELA

9.1.1 Osnovni podatki o aktivnostih, lo�eno po letih
Številka
aktivnosti

Vrsta
aktivnosti

Datum
za�etka

Datum
zaklju�ka

Cilj in namen v
skladu z 8. �lenom
tega pravilnika1

Opis aktivnosti v smislu
izpolnjevanja zahtev iz
tretjega odstavka 9.
�lena tega pravilnika 2,

Predvidena vrednost
(SIT)3

Skupaj:
1

Operativni program mora biti sestavljen tako, da zajema nekaj namenov iz tabel 3.2.1-3.2.4
Iz opisa mora biti razvidno, kako aktivnost prispeva k izpolnjevanju ene ali ve� zahtev iz tretjega odstavka 9. �lena tega pravilnika (v program dela morajo biti vklju�ene
takšne aktivnosti, da so izpolnjene vse zahteve iz tretjega odstavka 9. �lena tega pravilnika)
3
Potrebno je navesti skupne vrednosti brez odštevanja sredstev, za katere se predvideva, da bodo povrnjena iz prora�una
2

Za vse aktivnosti je potrebno priložiti predra�une, pri poro�ilih pa ra�une, ki so izdani v skladu z dav�nimi predpisi in na katerih je obvezno
navedena tudi dav�na številka izdajatelja ra�una!
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9.1.2 Na�rt amortizacije (le za osnovna sredstva)
Osnovno
sredstvo in njegova
številka aktivnosti

Leto
Amortizacija
Neodpisana vrednost
osnovnih sredstev

Nabavna
vrednost

Letna amortizacijska
stopnja

Leto 1

Leto 2

Letna
amortizacija

Leto 3

Leto 4

Leto 5

9.2 NA�RTOVANE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV IZVEN PROGRAMA DELA

(PREDVSEM TISTE, KI BISTVENO VPLIVAJO NA BILANCE POSLOVANJA ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV)

9.2.1 Osnovni podatki o aktivnostih, lo�eno po letih
Vrsta
aktivnosti

Datum
za�etka

Datum
zaklju�ka

Opis aktivnosti, ki
niso investicijskega
zna�aja

Tehnološko-tehni�ni
vidiki za investicije,
predvsem vpliv invest.
na kon�no kakovost
pridelka, varstvo
okolja….

Financiranje z lastnimi
sredstvi
(SIT)

Skupaj:
1

Drugi viri financiranja z navedbo vrste in
višine1 (kredit, prora�un, itd.)
Vrsta

Višina (SIT)

Skupaj:

�e je predvideno sofinanciranje iz prora�una s sredstvi, ki niso namenjena sofinanciranju operativnih skladov organizacij proizvajalcev(npr. na osnovi javnih razpisov ipd).
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9.2.2 Na�rt amortizacije v zvezi z aktivnostmi izven programa dela (le za osnovna sredstva)
Osnovno
sredstvo in njegova
številka aktivnosti

Leto
Amortizacija
Neodpisana vrednost
osnovnih sredstev

Nabavna
vrednost

Letna amortizacijska
stopnja

Leto 1

Leto 2

Letna
amortizacija

Leto 3

Leto 4

Leto 5

9.2.3. Na�rt vra�ila glavnice kredita in pla�ila obresti v zvezi z aktivnostmi izven programa dela
(�e je bil za aktivnosti najet kredit)
Vrednost glavnice kredita
Obrestna mera
Leto
Vra�ilo glavnice
Pla�ilo obresti
Skupaj
Neodpla�ana glavnica

Leto 1

Leto 2

Leto 3

Leto 4

Leto 5
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9.3. PROGRAM AKTIVNOSTI �LANOV ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV, �E SE LE TE SOFINANCIRAJO IZ
OPERATIVNEGA SKLADA
9.3.1 Aktivnosti �lanov lo�eno po letih
Ime in
priimek oz.
naziv pravne
osebe

Št.
aktiv
nosti

Vrsta
aktivnosti

Datum
za�etka

Datum
zaklju�ka

Cilj in namen v skladu z 8.
�lenom tega pravilnika1

Opis aktivnosti v smislu
izpolnjevanja zahtev iz tretjega
odstavka 9. �lena tega pravilnika
2
,

Predvidena vrednost
(SIT)3

Skupaj:
1

Operativni program mora biti sestavljen tako, da zajema nekaj namenov iz tabel 3.2.1-3.2.4
Iz opisa mora biti razvidno, kako aktivnost prispeva k izpolnjevanju ene ali ve� zahtev iz tretjega odstavka 9. �lena tega pravilnika (v program dela morajo biti vklju�ene
takšne aktivnosti, da so izpolnjene vse zahteve iz tretjega odstavka 9. �lena tega pravilnika)
3
Potrebno je navesti skupne vrednosti brez odštevanja sredstev, za katera se predvideva, da bodo povrnjena iz prora�una
2

Za vse aktivnosti je potrebno priložiti predra�une, pri poro�ilih pa ra�une, ki so izdani v skladu z dav�nimi predpisi in na katerih je obvezno
navedena tudi dav�na številka izdajatelja ra�una!

9.4. POMO� ZA FINANCIRANJE PROGRAMA DELA
9.4.1. Na�rtovana sredstva, povrnjena iz prora�una kot pomo� za financiranje programa dela
Vrednost glavne
tržne pridelave1
Ocenjena višina
pomo�i2
1

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Navede se vrednost glavne tržne pridelave (kot je opredeljena v uredbi, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo) v referen�nem obdobju, ki se nanaša na dolo�eno
leto izvajanja programa
2
Višina pomo�i se oceni na podlagi vrednosti glavne tržne pridelave v referen�nem obdobju za posamezno leto, stroškov v okviru programa dela ter višine zbranih
prispevkov v istem letu ob upoštevanju omejitev iz drugega odstavka 19. �lena tega pravilnika.

