
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni  
list, RS, št. 45/08, 57/12, 90/12,– ZdZPVHVVR, 26/2014 in 32/15), Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015-2020 
(Uradni list RS, št. 53/15, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Škofja Loka 
za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2017) po županu Občine Škofja Loka, mag. Miha 
Ješe, objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 

 kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2017 
 
 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Občina Škofja Loka (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017 v okvirni višini do 51.000 EUR po shemi državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter 
druge ukrepe. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. 

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 
Vrsta ukrepa/podukrepa - po pravilniku:                Višina sredstev 
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1   
posodabljanje kmetijskih gospodarstev - podukrep 1.1.  
urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov - podukrep 1.2.                         skupaj  35.000 EUR 

2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih  
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis - ukrep 3      5.000 EUR 

3. Nove investicije za delo v gozdu – ukrep 5           5.000 EUR  
4. Podpora delovanju društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva 

in razvoja podeželja - ukrep 6             6.000 EUR 
 
III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE 

 

 Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. 

 Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev 
oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira.  

 Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o vlagatelju, podatke o 
naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.  

 Odobrene naložbe oz. dela ali storitve za ukrepe št. 1, 3 in 5, ki so odobrene z javnim razpisom, ne 
smejo biti začete pred odobritvijo in morajo biti zaključene pred izplačilom zahtevka. 

 Pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za 
     davek na dodano vrednost. 

 Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi 
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. 

 Prejemnik »de minimis« pomoči mora k vlogi predložiti: 
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje 
  prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis" v predhodnih  
  dveh in v tekočem proračunskem letu, 
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, 
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih 

       de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja, 
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo osmega odstavka 16. člena 

       pravilnika. 



 Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je upravičenec 
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 

 Upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je 
določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po 
izplačilu sredstev. 

 Upravičenec sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 

 Upravičenec, ki je pridobil pomoč na podlagi pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne 
more kandidirati naslednjih 5 let. 

 Najvišji skupni znesek, ki ga lahko v okviru vseh ukrepov tega javnega razpisa prejeme posamezno 
kmetijsko gospodarstvo, je 4.000,00 EUR, 

 Natančnejša pravila glede dodelitve pomoči po predmetnem javnem razpisu so določena v 
Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za 
programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 53/2015). 

 

IV. UPRAVIČENCI POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 

Upravičenci do sredstev so: 

(1) za ukrep iz 1. točke II. poglavja tega razpisa: 

 pravne in fizične osebe v skladu s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo 
kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine oziroma katerih naložba se nahaja na 
območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma 
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; ob oddaji vloge morajo imeti vsaj 2 
ha kmetijskih površin. Vsak upravičenec lahko kandidira za eno naložbo/leto. 

(2) za ukrep iz 2. točke II. poglavja tega razpisa: 

 nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospodinjstva, ki se ukvarjajo s predelavo 
in trženjem oz. z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju 
občine ter imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine ter 
so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji najpozneje v enem 
letu po zaključeni investiciji; ob oddaji vloge morajo imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin po Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15); 

(3) za ukrep iz 3. točke II. poglavja tega razpisa: 

 nosilci kmetijskih gospodarstev, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo 
kmetijske površine na območju občine in imajo v lasti gozdne površine.  

(4) za ukrep iz 4. točke II. poglavja tega razpisa: 

 registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane na območju občine in imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
pogodbene obveznosti do občine Škofja Loka mesto iz predhodnega javnega razpisa, če so 
na njem sodelovala. 

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih v V. in VI. poglavju tega razpisa. 

V. UKREPI 
 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
            gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1 

Namen ukrepa/ podukrepov 

Namen ukrepa/podukrepov je večstranski: sofinanciranje naložb kmetijskim gospodarstvom v lastno 
primarno pridelavo kmetijskih pridelkov, naložb v higieno in dobro počutje domačih živali ter naložb v 
pridelovanje hrane na okolju prijazen način s ciljem: 
- tehnološke posodobitve kmetij ter gospodarske učinkovitosti le – teh, 
- ohranjanja in večanja konkurenčne sposobnosti kmetij, 
- povečanja lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine, 
- zmanjšanja možnosti nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo in varstva okolja, 



- izboljšanja rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov, 
- ohranjanja obdelanosti kmetijskih zemljišč, 
- preprečevanja zaraščanja podeželja in s tem tipične kulturne krajine, 
- ohranjanja manjših in srednje velikih kmetij na območju občine. 
 
Predmet podpore – upravičeni stroški: 

 stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme do njene tržne vrednosti, 

 stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetiji, 

 stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, skladišč za krmo in drugih gospodarskih 
poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala), 

 stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, 

 stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, 

 stroški postavitve prvih nasadov in protitočne zaščite vključno z jagodišči in nasadi špargljev, 

 stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha, 

 stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),  

 stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,  

 stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, 

 stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 
 
Podpore se ne dodelijo za: 

 nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin, 

 zasaditev letnih rastlin, 

 dela v zvezi z odvodnjavanjem, 

 nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, 

 naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 
mesecih od začetka njihovega delovanja, 

 za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 

 investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 

 investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov, 

 stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, 

 obratna sredstva. 
 
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 

 ponudbo oziroma predračun za načrtovano naložbo,  

 ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,  

 projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja, 

 za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe Komisije št. 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,  

 mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

 predložitev obrazca B in Geoprostorski obrazec oddane zbirne vloge za neposredna plačila za 
leto 2017 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

 
V primeru agromelioracijskih del še dodatno:  

 kopijo katastrskega načrta ali izris GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba, 

 dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča. 
 
Pogoji za dodelitev sredstev: 

 vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, 

 investicija ne sme biti začeta pred odobritvijo, mora pa biti zaključena pred izplačilom 
sredstev, 

 kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, 
 
 



 kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti vsaj enemu od navedenih namenov 
ukrepa. 

 
Finančne določbe: 

 najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, 

 finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. 

Okvirna višina razpisanih sredstev je 35.000 EUR.  

Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa do 4.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto. 

2. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih  
gospodarstvih v zvezi s primarno Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in  
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis - ukrep  

Predmet podpore  

Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali 
za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Cilj je sofinanciranje investicij, 
usmerjenih v skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15). 

Upravičeni stroški ukrepa: 

 stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji, 

 stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter 
nekmetijske dejavnosti,  

 stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji.  
 

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: 

 predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih,  

 fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno 
dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni registrirana,  

 finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te, 

 projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja, 

 pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta),  

 v primeru gradnje ali rekonstrukcije objekta - poslovni načrt za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov, 

 mnenje pristojne strokovne službe o ekonomski upravičenosti investicije - vlaganja v izbrano 
vrsto dopolnilne dejavnosti, 

 predložitev obrazca B in Geoprostorski obrazec oddane zbirne vloge za neposredna plačila za 
leto 2017 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
 

Pogoji za dodelitev sredstev: 

 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z 
veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15), 

 dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let 
po zaključeni investiciji. 

Finančne določbe: 

 najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije za posamezno vrsto 
dopolnilnih dejavnosti, 

 finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. 

Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR.  



Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa do 2.500 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto. 

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de minimis« pomoči iz 
šestega odstavka 15. člena pravilnika. 

3. Pomoč za nove investicije za delo v gozdu – ukrep 5 

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je zmanjševanje nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih 
gospodarstev. 
 
Upravičeni stroški ukrepa:  

 stroški nakupa gozdarske mehanizacije (hidravljični cepilnik drv, vitli) za delo v gozdu 
 
 

Pogoji za dodelitev sredstev: 

 upravičenci predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, 

 potrdilo o opravljenem tečaju za delo z motorno žago in varno delo s traktorjem, 

 kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali 
opreme v proces dela v gozdu, 

 pridobljeni stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.  

Finančne določbe: 

 najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov  

Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR.  

Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa do 1.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto. 

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de minimis« pomoči iz 
šestega odstavka 15. člena pravilnika. 

4. Podpora delovanju društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja   
podeželja - ukrep 6 

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s 
področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter 
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe 
programov dela navedenih društev oziroma združenj.  
 
Predmet podpore  

 sofinanciranje delovanje različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih 
združenje povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. 

 
Upravičeni stroški: 

 materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj, razen stroški 
reprezentance. 
  

Podpore se ne dodelijo: 

 programe, ki se že sofinancirajo iz občinskih ali drugih javnih virov, 

 profitne programe. 

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: Izjava društva o številu članov. Vsi 
obrazci morajo biti žigosani in podpisani s strani predsednika društva oziroma njegovega 



pooblaščenca. Če obrazce podpisuje pooblaščenec, je vlogi potrebno priložiti tudi pooblastilo. Če 
društvo ne posluje z žigom, to v vlogi navede. 

Finančne določbe: 

 najvišji delež pomoči znaša do 100% upravičenih stroškov, 

 finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. 

Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR.  

Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa do 1.300 EUR.  

VI.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
 
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 

 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 53/15), 

 Merila sprejeta na 9. seji komisije za kmetijstvo in gozdarstvo, dne 23. februarja 2017 

 prijavni obrazec z vzorcem pogodbe. 
  

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 
zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
 
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo. 
 

VII.  OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017. 
 

VIII. KJE SE DOBI RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN KONTAKTNA OSEBA ZA 
      POJASNILA GLEDE VSEBIN RAZPISA  

 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno petka, 
29.9.2017, razen za ukrepe 1, 3 in 5, za katere je na voljo do petka, 14.4.2017, in sicer v sprejemni 
pisarni občine Škofja Loka ter na spletni strani Občine Škofja Loka: www.razpisi.skofjaloka.si. 
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Ireni Studen na občini Škofja Loka, telefon: 
04/51 12 313 in pri ga. Majdi Luznar na KSS Škofja Loka, Studenec 5, telefon: 04/51 12 702. 
 

IX.  ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka ali dostaviti osebno v sprejemno pisarno občine, Mestni trg 15, vendar najkasneje do 
petka, 29.9.2017, razen za ukrepe 1, 3 in 5, za katere je rok za oddajo vlog do petka, 14.4.2017 oz. 
morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 
 
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte 
mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2017, ukrep št. ________!«. 
 
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za 
fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). 
 
V primeru, da se upravičenec prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep v svoji kuverti. 
 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
 
Javni razpis je odprt:  

 do petka, 14.4.2017 za: 
- ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
                     gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 

http://www.zelezniki.si/


 
- ukrep št. 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v  
                     nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, 
- ukrep št. 5: Nove investicije za delo v gozdu,  
 

 do petka, 29.9.2017 za: 
- ukrep št. 6: Podpora delovanju društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 

                podeželja.      
 

X.  OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE  
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo vodila in obravnavala 
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo, imenovana s strani župana občine Škofja Loka. 
Prvo odpiranje vlog in točkovanje po merilih bo 20.4.2017 (ukrepi št. 1, 3 in 5), drugo odpiranje 
5.10.2017 (ukrepa št. 6). Odpiranje vlog ne bo javno. 
 
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi 
vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se 
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.  
 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in niso vložene na obrazcih, ki so del tega razpisa  ali 
vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev 
vloge. Rok dopolnitve je največ 8 dni od prejema poziva na dopolnitev. Če se prejemnik v navedenem 
roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. 
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.  
 
Za vse popolne vloge bo komisija na podlagi pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu in ocenjevanju 
po merilih za vrednotenje vlog, pripravila predlog razdelitve sredstev. Sofinancirane bodo najbolje 
ocenjene vloge do vrednosti razpoložljivih sredstev. 
 
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktorica občinske uprave ali druga pooblaščena uradna 
oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih 
sredstev. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti (kopije računov z dokazili o plačilu). 
 
Rok za dostavo zahtevkov bo upravičencem določen ob izdaji sklepa in pogodbe. 
 

XI.  RAZPOREDITEV SREDSTEV 
 
V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta 
sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. 
 
V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev se vsem 
upravičencem odstotek pomoči sorazmerno zmanjša.  
 

XII.  OBVEŠČANJE O IZIDU 
 
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi. 

 
 

Številka: 330-0003/2017       
Datum: 14.3.2017          OBČINA ŠKOFJA LOKA 

  Župan, mag. Miha Ješe, l.r.   


