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A.) SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 
 

OBRAZEC A-1.6.  

 

 
A -1.6. NAKUP NOVE IN RABLJENE KMETIJSKE MEHANIZACIJE 

 

KRATEK OPIS NALOŽBE  
(razlogi za odločitev, opis mehanizacije, pričakovani rezultati, ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Opis mehanizacije 

 Vrsta Rabljena / Nova (navesti) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 

SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 

Uveljavljam naslednje upravičene stroške: (ustrezno obkrožiti) 
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije. 
– stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije. 
 
LASTNI VIRI   
Opis stroška po predračunu Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
DRŽAVNA SREDSTVA   
   
   
DRUGI JAVNI VIRI   
   
   
SKUPAJ   
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ZAČETEK IN ZAKLJUČEK INVESTICIJE 

Predviden začetek izvajanja naložbe (mesec) ………………………………. 2008, predviden 

zaključek naložbe (mesec) ……………………………………… 2008. 

 
VLOGI PRILAGAM: (ustrezno obkrožiti) 
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo,  
– izpis GERK-a, 
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, 
– izjavo o prejetih sredstvih. 
 
 

====================================================================== 
 

IZJAVA UPRAVIČENCA  
Izjavljam da, 

1. za isti namen iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov: 
      (ustrezno obkrožiti in izpolniti) 

o nisem prejel/a nobenih sredstev. 

o sem prejel/a sredstva (navesti vir in višino sredstev):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

o sem zaprosil za dodelitev sredstev (navesti kje in višino sredstev)  

… ………………………………………………………………………………………………………..  

1. ima kmetijsko gospodarstvo status majhnega oziroma srednje velikega podjetja  
in se ukvarja s proizvodnjo kmetijskih proizvodov. 

2. kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah. 
3. se preživljam izključno s kmetijsko dejavnostjo,  
4. sprejemam vse pogoje navedene v Javnem razpisu. 
5. so vsi navedeni podatki točni in resnični. 
6. vse priložene fotokopije ustrezajo originalom. 
7. bo po zaključku naložbe le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil/a 

sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 
 
 
 

Kraj, ……………………………..  Datum………………..            Podpis……………………. 
 


