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OBČINA GORJE 
 
713. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu 

povzetka informacij o državni pomoči z 
identifikacijsko s številko pomoči 

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list 
RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo 
slovenskih občin, 27/14) in 27. člena Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Gorje za programsko obdobje 2015 - 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/15) objavljamo 
 

OBVESTILO 
O PRIDOBITVI POTRDILA EK O PREJEMU 

POVZETKA INFORMACIJ O DRŽAVNI POMOČI Z 
IDENTIFIKACIJSKO S ŠTEVILKO POMOČI 

 

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba 
za državne pomoči in razvoj dne 23. 9. 2015 posredovala 
Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne 
pomoči v obliki, določeni v Prilogi II. 

Evropska Komisija je dne 30. 9. 2015 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z 
informacijo o identifikacijski številki pomoči. 

Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Gorje«, se vodi pod identifikacijsko številko: 
SA.43155(2015/XA) 

Številka : 440-0001/2015-24 
Datum : 05.09.2015 
 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 

 

 
OBČINA MISLINJA 

 
714. Odlok o 1. spremembi proračuna Občine 

Mislinja za leto 2015 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08-
odl.US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011 ZJF-UPB4)  in 17. 
člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 
in Uradno glasilo slovenskih občin št. 05/2012) je 
Občinski svet Občine Mislinja na 8. seji, dne 01.10.2015 
sprejel  
 

ODLOK 
O 1. SPREMEMBI PRORAČUNA 

OBČINE MISLINJA ZA LETO 2015 
 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Mislinja za  leto 2015 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2015) se prvi  
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi :  
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:  
 

 

Konto Naziv Znesek v evrih 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 Skupina/Podskupina kontov  

 Rebalans 1 Proračuna leta 2015  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.243.892 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.477.202 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.866.852 

 700 Davki na dohodek in dobiček  2.565.458 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf770b9b-7f66-45c0-9e67-d32177148f0e
http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/Pravilnika%20o%20ohranjanju%20in%20spodbujanju%20razvoja%20kmetijstva%20in%20pode%C5%BEelja%20v%20ob%C4%8Dini%20Cerkvenjak%20za%20obdobje%202015-2020
http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/Pravilnika%20o%20ohranjanju%20in%20spodbujanju%20razvoja%20kmetijstva%20in%20pode%C5%BEelja%20v%20ob%C4%8Dini%20Cerkvenjak%20za%20obdobje%202015-2020
http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/Pravilnika%20o%20ohranjanju%20in%20spodbujanju%20razvoja%20kmetijstva%20in%20pode%C5%BEelja%20v%20ob%C4%8Dini%20Cerkvenjak%20za%20obdobje%202015-2020
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 703   Davki na premoženje  160.198 

 704 Domači davki na blago in storitve  141.096 

 706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI   610.350 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 477.120 

 711 Takse in pristojbine 3.013 

 712 Globe in druge denarne kazni 4.761 

 713 Prihodki prodaje blaga in storitev  456 

 714 Drugi nedavčni prihodki  125.000 

72 KAPITALSKI PRIHODKI   100.949 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  949 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000 

73 PREJETE DONACIJE   0,00 

 730 Prejete donacije iz domačih virov  0,00 

 731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 665.741 

 740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 655.741 

 740 
741  
 

Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 
Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov 

10.000 
0,00 

 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 

 780 Prejeta sredstva ISPA 0,0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.472.847 

40 TEKOČI ODHODKI   1.406.368 

 400     Plače in drugi izdatki zaposlenim  291.177 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.595 

 402 Izdatki za blago in storitev 979.039 

 403     Plačila domačih obresti 18.766 

 409     Rezerve 74.791 

41 TEKOČI TRANSFERI   1.666.648 

 410 Subvencije 34.600 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 937.298 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 223.608 

 413 Drugi tekoči domači transferi  471.142 

 414 Tekoči transferi v tujino  0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI   1.317.112 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.317.112 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   82.719 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  82.719 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -228.955 

  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 Skupina/Podskupina kontov  

 Rebalans 1 Proračuna leta 2015  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  

 KAPITALSKIH DELEŽEV  

 (750+751+752)    

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

 750    Prejeta vračila danih posojil    0,00 

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

 752     Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

 (440+441+442+443)    

 440 Dana posojila  0,00 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  0,00 

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  

C. RAČUN FINANCIRANJA   

 Skupina/Podskupina kontov   

 Rebalans 1 Proračuna leta 2015   

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0 

 (500)    

50 ZADOLŽEVANJ 0,00 

 500  Domače zadolževanje    0,00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA 3.000 

 (550)    
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55 ODPLAČILA DOLGA 3.000 

 550 Odplačila domačega dolga 3.000 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -231.955 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -3.000 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) 228.955 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 331.957 

 
3. člen 

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
63.650 evrov. 
 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

Številka : 410-06/2014 
Datum : 01.10.2015 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 

 
 
715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS št. 63/2010) je Občinski svet Občine Mislinja na 8. 
seji, dne 01.10.2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. 

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini: 

 na parceli  št. 2250/3, k.o.  864-Mislinja in se na 
predmetni nepremičnini vknjiži lastninska pravica na 
ime : Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 
Mislinja, matična števila 5883954-do celote (1/1) 

 
2. 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Številka : 371-019/2011 
Datum : 01.10.2015 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 

 

 
OBČINA NAKLO 

 
716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine 
Naklo 

 

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 12. člena Statuta 
občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15) je Občinski svet 
Občine Naklo na 7. seji, dne 30.9.2015 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA 
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA 

OBMOČJU OBČINE NAKLO 
 

1. člen 

V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Naklo 
(Uradni list RS, št. 79/11, 85/11) se za besedo Naklo 
doda besedilo: »s spremembami in dopolnitvami 
programa opremljanja v septembru 2015«.  
 

2. člen 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Obračunska območja za posamezno vrsto komunalne 
opreme so: 

 vodovodno omrežje (VOD); 

 kanalizacijsko omrežje (KAN-A in KAN-B); 

 objekti grajenega javnega dobra (GJD); 

 ravnanje z odpadki (ODP).« 
 

3. člen 

V odloku se tabela iz 7. člena nadomesti s tabelo: 

 

  
  
 

Obračunski stroški na m
2
 parcele – Cp(ij) 

(EUR/m
2
) 

Obračunski stroški na m
2 

 
neto tlorisne površine objekta – Ct(ij) (EUR/m

2
) 

Komunalna 
oprema 

Oznaka 
obračun. 
območja 

Primarna 
komunalna 

oprema 

Sekundarna 
komunalna 

oprema Skupaj 

Primarna 
komunalna 

oprema 

Sekundarna 
komunalna 

oprema Skupaj 

Vodovodno 
omrežje VOD 1,04 1,49 2,53 2,06 2,95 5,01 

Kanalizacijsk
o omrežje KAN-A 1,32 3,69 5,01 2,37 6,62 8,99 

Kanalizacijsk
o omrežje KAN-B 2,22 2,27 4,49 5,35 7,50 12,85 

Objekti 
grajenega 
javnega 
dobra GJD 7,06 8,35 15,41 14,14 16,73 30,87 

Ravnanje z 
odpadki ODP 0,14 0,14 0,27 0,27 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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4. člen 

Drugi odstavek 16. člena se črta. 
 

5. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

Številka : 351-0281/2015-2 
Datum : 30.9.2015 
 

 Občina Naklo 
 Marko Mravlja, župan 

 

 
 
717. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka 
 

Na podlagi tretjega odstavka 83. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 12. člena Statuta Občine Naklo 
(Uradni list RS, št. 28/15) je Občinski svet Občine Naklo 
na 7. seji, dne 30.9.2015 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O 
DELNI OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA 
 

1. člen 

2.člen Sklepa o delni oprostitvi plačila komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 85/2011) se spremeni tako, 
da se glasi:  
»Zavezancem za komunalni prispevek iz 80. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju, se pri plačilu 
komunalnega prispevka upošteva 25 % oprostitev plačila 
za:  

 1110 Enostanovanjske stavbe  

 1121 Dvostanovanjske stavbe.« 
 

2. člen 

Drugi odstavek 4. člena Sklepa o delni oprostitvi plačila 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 85/2011) se 
spremeni tako, da se glasi:  

»Obstoječim objektom, katerim je bila izdana odmerna 
odločba po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo,  

 
Občina na zahtevo zavezanca omogoča možnost 

obročnega plačila komunalnega prispevka v največ 24 
mesečnih obrokih brez obresti. Občina v ta namen 
sprejme podrobnejše kriterije za obročno plačilo 
komunalnega prispevka.« 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 

Številka : 351-0281/2015-3 
Datum : 30.9.2015 
 

 Občina Naklo 
 Marko Mravlja, župan 

 

 
 

OBČINA PREVALJE 
 
718. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje 

in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Prevalje v letu 2015 

 

Občina Prevalje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Prevalje za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 53/2015)  in Odloka o 
proračunu Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 4/2015, 32/2015 in 53/2015) objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN 

SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI PREVALJE V LETU 2015 

 
I. Naročnik javnega razpisa: 

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 
2391 Prevalje. 
 
II. Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Prevalje  v letu 2015. 

Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala za 
naslednje vrste pomoči oz. ukrepe: 
1. De minimis pomoči v skladu z uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 
1.1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 
Namen in cilji ukrepa: 

 Podpiranje usposabljanja, organiziranja 
izobraževanj in prenos dobrih praks, novih znanj ter 
promocije gozdarstva, kar bo prineslo k večji 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev s ciljem 
doseganja višje ravni strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in 
njihovih družinskih članov s področja kmetijskih in 
gozdarskih dejavnosti na kmetiji in s tem 
prispevanja k dolgoročni sposobnosti preživetja in 
večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. 

Predmet podpore: 

 Izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja 
kmetijstva in gozdarstva, 

 organizacija forumov za izmenjavo znanj med 
gospodarstvi, tekmovanj, licitacij, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih, 

 priprava in tisk publikacij ter oblikovanje in priprava 
spletnih strani, 

 izvedba strokovnih ekskurzij, 

 širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in 
demonstracijski poskusi, delavnice in predavanja za 
širšo javnost). 

Upravičenci do pomoči: 

 subjekti, ki  so registrirani za opravljanje dejavnosti 
iz predmetov podpore in  bodo izbrani  na podlagi 
javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za 
izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na 
področju kmetijstva in gozdarstva in delujejo na 
območju Občine Prevalje). 

Upravičeni stroški: 

 stroški za najem prostorov, 

 honorarji izvajalcev izobraževanja in usposabljanja, 

 stroški za oglaševanje, 

 stroški gradiv za udeležence, 

 stroški izvedbe strokovne ekskurzije, 

 potni stroški, stroški prevozov,   

 stroški priprave in tiska publikacij in  

 stroški oblikovanja in priprave spletnih strani. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Dodatni pogoj za pridobitev sredstev in druge 
omejitve: 

 Pomoč se izplača skladno z določili pogodbe o 
dodelitvi pomoči (po realizaciji in na podlagi pisnega 
zahtevka in dokazil o realizaciji tehnične podpore). 

 Pomoč se ne dodeli: 

 za stroške svetovanja, ki so financirana v okviru 
javne svetovalne službe, 

 za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je 
izvajalec pri izvedbi aktivnosti plačal Občini 
Prevalje. 

Višina razpisanih sredstev:  

 Sredstva za ukrep Pomoč za zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju so 
zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 
2015, na postavki 43111913 Kompleksne 
subvencije v kmetijstvu v višini 2.000,00 EUR. 

Višina sofinanciranja: 

 Sofinancira se do 100% vrednosti stroškov izvedbe 
posameznega programa, oziroma druge aktivnosti, 
v obliki subvencioniranih storitev (neposredno 
plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni 
dovoljeno), vendar največ  do višine 3.000 € na leto. 

 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. 

2. Ostali ukrepi občine 
2.1. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 
in razvoja podeželja 
Namen in cilji ukrepa: 

 zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost 
kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni 
sposobnosti preživetja. 

Upravičenci do pomoči: 

 registrirana društva ter zveze, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.  

Upravičeni stroški: 

 Stroški izvedbe prijavljenega programa društva 
(stroški za organizacijo in izvedbo izobraževanj in 
usposabljanj, stroški obiskov sejmov in tekmovanj, 
stroški organizacije in izvedbe razstav in sejmov, 
stroški za izvedbo strokovne ekskurzije, stroški 
svetovalnih storitev, stroški publikacij), 

 V primeru, da društvo deluje na območju več občin, 
se pri izračunu višine dodeljenih sredstev upošteva 
samo delež članstva iz Občine Prevalje. 

Pogoji za pridobitev pomoči: 

 prijavitelj predloži finančno in vsebinsko ovrednoten 
program društva, ki je usmerjen v zagotavljanje 
boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter 
prispeva k njegovi dolgoročni sposobnosti 
preživetja, 

 upravičenci imajo sedež na območju Občine 
Prevalje oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo 
ali izvajajo na območju Občine Prevalje, oziroma so 
v njihove programe aktivno vključeni člani iz Občine 
Prevalje. 

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev in druge 
omejitve: 

 izvajalci po potrebi brezplačno sodelujejo na 
prireditvah v občini, ki jih organizira občina in na 
promocijskih prireditvah oziroma na zahtevo občine 
v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi 
organizirajo prireditev občinskega pomena, 

 pomoč se ne dodeli: 

 za program izvajalca, ki je odklonil sodelovanje 
z občino na način, kot ga predvideva prejšnja 
alineja, 

 za materialne stroške, povezane z osnovnim 
delovanjem društva (administrativni stroški, 
potni stroški,…), 

 za programe, za katere so že bila pridobljena 
sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so 
njihovi programi na kakršenkoli način že 
sofinancirani iz proračuna občine. 

Višina razpisanih sredstev:  

 Sredstva za ukrep Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva in podeželja so zagotovljena v 
sprejetem proračunu občine za leto 2015, na 
postavki 43111920 Financiranje društev na 
področju kmetijstva v višini  5.000,00 EUR. 

Višina sofinanciranja: 

 do 100 % upravičenih stroškov prijavljenega 
programa društva, vendar največ 3.000 € na leto. 

 
III. Zahtevana dokumentacija: 

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije.  

Prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na 
Občini Prevalje, v času od objave do izteka roka javnega 
razpisa, vsak delavnik, od 8.

00
 do 12.

00
 ure. Razpisna 

dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 
www.prevalje.si . 

Za popolno se šteje vloga, ki je v celoti in pravilno 
izpolnjena in so ji priložena vsa zahtevana dokazila. 

Oddaja vloge na razpis pomeni, da se prijavitelj strinja z 
vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa, razpisne 
dokumentacije in vzorcem pogodbe. 

 
IV. Merila za sofinanciranje 

Sredstva pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje  v letu  2015 se 
bodo dodeljevala na podlagi določb Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju  razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015 
– 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015).   
 
V. Rok za prijavo na javni razpis in način oddaje 

vlog 

Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprtih pisemskih 
ovojnicah najpozneje do 23.10 2015, do 10.

00
 ure, na 

naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. 
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom 

pošiljatelja in označene z oznako: »Prijava na javni 
razpis – ne odpiraj!«, ter s pripisom »Dodelitev pomoči 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Prevalje v letu 2015« in pripisom 

ukrepa, na katerega kandidirajo. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  do 

naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 10.

00
 ure. 

 
VI. Obravnavanje vlog: 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje 
župan. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno 
izpolnjene  in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili. Prepozne vloge bodo s sklepom 
zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena 
oseba.  

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30. dni po zaključenem razpisu. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini pomoči. 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo. 
 

http://www.prevalje.si/
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VII. Datum odpiranja vlog  

Odpiranje vlog bo komisija opravila 26.10.2015, ob 10.
00

 
uri v sejni sobi Občine Prevalje. 
 
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, lahko 
zainteresirani  dobijo na tel. št. 02/82 46 121, vsak 
delovni dan, med 8.

00
 in 12.

00
 uro. 

 

Številka : 41011-0008/2015-11 
Datum : 6.10.2015 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
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