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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Miren 129,  5291 Miren 
tel.: 05 330 46 70 ; fax.: 05 330 46 82 
e-mail: mojca@miren-kostanjevica.si 

A.) SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 
 

OBRAZEC A-1.5.  

 

A -1.5. NOVOGRADNJA, ADAPTACIJA HLEVOV ZA ŽIVINO IN 
SPREMLJEVALNIH OBJEKTOV TER NAKUP OPREME HLEVOV 

 

KRATEK OPIS NALOŽBE  
(vrsta objekta, vrsta opreme, razlogi za odločitev, opis aktivnosti, pričakovani rezultati) 

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

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

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

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

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

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

Lokacija naložbe 

 k.o. parcelne št. Površina objekta   (m2) 

1.    

2.    

3.    

xx SKUPAJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 

SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 

Uveljavljam naslednje upravičene stroške: (ustrezno obkrožiti) 
– stroški projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov, 
– stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve izpustov ter stroški nakupa materiala, 
– samo v sklopu novogradnje hleva so upravičeni stroški tudi: stroški za nakup materiala za 

novogradnjo gnojne jame ali gnojišča,  
– stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo senika, silosa ali staje, 
– stroški za nakup opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo in izločke). 
 
Predračun (Izdajatelj, številka, datum) Vrednost brez 

DDV v EUR 
Vrednost z DDV v 
EUR 

   

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ   
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ZAČETEK IN ZAKLJUČEK INVESTICIJE 

Predviden začetek izvajanja naložbe (mesec) ………………………………. 2011, predviden 

zaključek naložbe (mesec) ……………………………………… 2011. 

 
UPRAVNA DOVOLJENJA V PRIMERU GRADNJE ALI POSTAVITVE OBJEKTOV 

Za naložbo je bilo izdano gradbeno dovoljenje   da ne 
 
Za naložbo je bila izdana lokacijska informacija   da ne 
 
V primeru pozitivnega odgovora navesti številko in datum dokumenta ter naziv organa, ki je 
dokument izdal: 
 

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

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

VLOGI PRILAGAM: (ustrezno obkrožiti) 
– ustrezno projektno dokumentacijo, 
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa 

predračun o izdelavi, 
– ustrezno veljavno upravno dovoljenje, če je potrebno, ali v kolikor navedeni dokumenti 

niso potrebni in je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta za obratovanje, 
– izpis GERK-a, 
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, 
– izjavo o prejetih sredstvih, 
– izjavo upravičenca. 
 
 
 
 
 

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



 
 

 3 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Miren 129,  5291 Miren 
tel.: 05 330 46 70 ; fax.: 05 330 46 82 
e-mail: mojca@miren-kostanjevica.si 

A.) SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 
 

OBRAZEC A-1.5.  

 

********************************************************************************************************* 
 

IZJAVA O PREJETIH SREDSTVIH  
 

Izjavljam da, 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)  

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

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

 

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

********************************************************************************************************* 
 

IZJAVA UPRAVIČENCA  
 

Izjavljam da, 

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. sprejemam vse pogoje navedene v Javnem razpisu, 
 
4. so vsi podatki navedeni v vlogi točni in resnični, 
 
5. vse priložene fotokopije ustrezajo originalom, 
 
6. 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……………………. 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 


