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Številka zadeve: 0322-0002/2019-5  
Datum: 27. 5. 2019 
 
 
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Odloka o proračunu Občine Podvelka za leto 
2019 (MUV, št. 6/19, 9/19) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Podvelka za programsko obdobje 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 (MUV, št. 
22/18) Občina Podvelka objavlja 
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  

in podeželja v Občini Podvelka v letu 2019 
 
 
 
 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podvelka v letu 2019 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.  
 
Sredstva se dodeljujejo v letu 2019 za naslednje ukrepe: 
 

1. UKREP 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo  
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

 
2. UKREP 2 - Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih 

proizvodov  
 

3. UKREP 5 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.  
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II. UPRAVIČENCI 
 
Do sredstev so upravičeni: 
 

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

 
    Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na 
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha kmetijskih 
površin. 

 
    Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…); 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na 
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 

- kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 1 ha kmetijskih površin. 

 
2. za UKREP 2 - Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih 

proizvodov 
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih 

proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na 
območju občine 

 
3. za UKREP 5 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na 
območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v 
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto. 

 
 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVIČENI 
STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 12.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v 
Proračunu Občine Podvelka za leto 2019 na proračunski postavki 11001.  
 
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri 
razdeljevanju proračunskih sredstev: 
 

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

2. Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
3. Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

  
Višina razpisanih sredstev znaša: 10.000,00 EUR. 
 



 
 

 

 

3 

CILJI UKREPA: 

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: 
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 

zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; 
- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če 

zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; 
- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 

modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. 

 
POMOČ SE NE DODELI 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 Unije, 

vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov; 
 stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
 obratna sredstva. 

 
 
DODATNA MERILA ZA OCENJEVANJE: 

 ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 
 ali je investicija finančno upravičena, 
 ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 

 
 
PREDMET POMOČI:  
 
PODUKREP 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

 
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih    
gospodarstvih. 

 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 
gospodarskih objektov na kmetiji; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih objektov na kmetiji, 
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se 
nanašajo na naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih objektov; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih 

naprav; 
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- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočne mreže…); 

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk. 

 
POGOJI ZA PRIDOBITEV 
 predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno; 
 projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja; 
 za naložbo v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014 mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo 
za pridobitev pomoči; 

 ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
 predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
 mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba. 
 
VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR. 
 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  
 
 
UPRAVIČENEC PREDLOŽI NASLEDNJO DOKUMENTACIJO 

- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1; 
- 1 izvod parafirane pogodbe na vsaki strani; 
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno; 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja; 
- za naložbo v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014 mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo 
za pridobitev pomoči; 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba. 
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PODUKREP 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

- 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. 

 
POGOJI ZA PRIDOBITEV 
 ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 
 predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
 kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 
 dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča. 

 
 
VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR. 
 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo.  
 
UPRAVIČENEC PREDLOŽI NASLEDNJO DOKUMENTACIJO 

- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1; 
- 1 izvod parafirane pogodbe na vsaki strani; 
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča. 
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2. UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
  
Višina razpisanih sredstev znaša: 1.000,00 EUR. 
 
CILJI UKREPA: 

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov; 

- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva; 
- splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe); 
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 

znamk. 
 
POMOČ SE NE DODELI ZA: 

- obratna sredstva; 
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane; 
- naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. 

 
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi 
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, 
(EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 671), nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 
1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 
1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru 
skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih 
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim 
razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), tudi kadar se take 
prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi. 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV: 
 dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v 

kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči; 

 predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 
gradnje objektov to potrebno; 

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

 naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja 
varstva okolja; 
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 za naložbo, ki mora biti v skladu z določili četrtega odstavka 17. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena 
z vlogo za pridobitev pomoči; 

 poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 
 mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba; 
 dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi. 

 
VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov. 
 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba. 
 
UPRAVIČENEC PREDLOŽI NASLEDNJO DOKUMENTACIJO 

- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1; 
- 1 izvod parafirane pogodbe na vsaki strani; 
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v 

kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči; 

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 
gradnje objektov to potrebno; 

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

- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja 
varstva okolja; 

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili četrtega odstavka 17. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena 
z vlogo za pridobitev pomoči; 

- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba. 
 
 
3. UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  
 
Višina razpisanih sredstev znaša: 1.000,00 EUR. 
 
 
CILJI UKREPA: 

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, 
z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 

- naravnih nesreč; 
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
- drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter 
- zaščitenih živali. 

 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami 
škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka. 
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POMOČ: 

– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev, 
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna 

podjetij, 
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež 

v zadevni državi članici. 
 
ZAVAROVANJE: 

– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka 17. člena Pravilnika; 
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje. 

 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od 
prometa zavarovalnih poslov. 

 
POGOJI ZA PRIDOBITEV: 

– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja. 
 
 
VIŠINA SOFINANCIRANJA  

– pomoč po pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 
65% stroškov zavarovalne premije. 

 

UPRAVIČENEC PREDLOŽI NASLEDNJO DOKUMENTACIJO 
- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 2, 
- 1 izvod parafirane pogodbe na vsaki strani, 
- veljavno zavarovalno polico, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja, 
- kopijo potrdila o plačilu zavarovalne premije. 

 

 
IV. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE 

 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

 prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Podvelka v letu 2019«, 

 obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 
 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno petka 30. 8. 2019, v zaprti kuverti, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 
KMETIJSTVO 2019«, na naslov Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.  
 
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji 
kuverti. 
 
V primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo razpis odprt do 4. 11. 2019. 
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V. OBRAVNAVANJE VLOG 

 
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih 
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.  
 
Odpiranje vlog ne bo javno. 
 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu na predlog strokovne komisije, ki je 
imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem se izda sklep o višini 
odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Upravičenec pred 
izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih 
pozove k podpisu pogodbe. 
 
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in 
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum 
pravnomočnosti sklepa. 
 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku 
ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.  
 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.  
 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma 
dokumentacijo glede na posamezen ukrep.  
 
Zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen na Občino Podvelka po izvedbi del oziroma 
programa oziroma najkasneje do 1. 12. 2019.  
 
 

VI. NADZOR IN SANKCIJE 
 
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Podvelka, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za 
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 
 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena 
sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi: 
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 
 
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico 
do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 
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Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem 
pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči. 
 
 

VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Podvelka (https://www.podvelka.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko 
dvignejo v tajništvu Občine Podvelka v času uradnih ur. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo pri direktorici občinske uprave 
Pini Planinšič na tel. št. 02 / 87 69 512 oziroma po elektronski pošti: 
pina.planinsic@podvelka.si. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  OBČINA PODVELKA 
                                                                                              Župan 
                                                                                    Anton KOVŠE, ing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


