
 
Javni razpis kmetijstvo 2020                                                                                     Občina Braslovče 

OBVEZNE PRILOGE K OBRAZCU A:  
• kopija gradbenega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 

potrebno  

• ponudba oz. predračun za načrtovano naložbo 
 

 
 
OBRAZEC A –  Podukrep  posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
 
 
Naziv naložbe: ____________________________________________________________ 
 
 

Kratek opis naložbe: ________________________________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Lokacija naložbe: __________________________________________________________ 
 

 
 
Datum začetka naložbe: ____________               Datum zaključka naložbe: ___________ 
 
 
Vrsta upravičenega stroška (ustrezno obkrožite) 
 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetijskih gospodarstvih; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški mat. in stor.) 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže)  
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avt. pravic in blagovnih znamk; 
- stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;  
- stroški nakupa trajnih rastlin 
 
 

Specifikacija upravičenih stroškov 
 

Vrsta upravičenega stroška* Vrednost brez DDV  Vrednost z DDV  

   

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ:   

* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračun(e) oz. ponudbo(e)!  
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    Ustrezno obkrožite 

 

Naložba je financirana iz drugega javnega vira RS ali EU        DA  NE 
 

Za naložbo pridobivam sredstva iz drugega javnega vira RS ali EU         DA  NE 
 
 

 
Izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov: 
 

                                     Ustrezno obkrožite 
 

Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje:       DA         NE 
 
 
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bila izdelana projektna dokumentacija    DA         NE
  
V primeru, da ste odgovorili z DA, navedite številko dokumenta (projekta), datum izdelave ter 
naziv izdelovalca projektne dokumentacije: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Strošek izdelave projektne dokumentacije: ___________________________ EUR 
 
 
Izjava o izpolnjevanju pogojev za pridobitev državne pomoči za podukrep 
posodabljanje kmetijskih gospodarstev  

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam: 
 

- da bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in da imam za naložbo 
pridobljena vsa dovoljenja in ustrezno projektno dokumentacijo 
 

- da imam izdelano presojo vplivov na okolje, če je le ta za izvedbo naložbe potrebna 
 

- da imam pridobljeno pozitivno mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga je pripravila pristojna strokovna služba 
 

- da imam za urejanje kmetijskih zemljišč izdelan program del, ki ga je pripravila 
pristojna strokovna služba   
 

- da imam dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe, v primeru zakupa zemljišča 
 

- da nisem prejel oziroma nisem v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene 
stroške iz drugih javnih virov (sredstva Republike Slovenije ali EU) 
 

    
               Podpis vlagatelja: ________________________ 
 
 
Opozorilo:  
 
Vlagatelji dosledno izpolnite vse zahtevane podatke in priložite vse potrebne 
dokumente, v nasprotnem primeru boste pozvani k dopolnitvi oziroma odpravi 
pomanjkljivosti. V tem primeru se za dan oddaje vloge šteje, ko je vloga dopolnjena 
oziroma so odpravljene vse pomanjkljivosti! 

 


