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GOSPODARSTVA V OBČINI TRŽIČ ZA LETO 2022 (v nadaljevanju: Javni razpis)

V P R A Š A N J A   I  N   O D G O V O R I

1. Vprašanje:

Pozdravljeni,

1) Ali je strošek investicije za sofinanciranje omejen na uradne predračune dobavitelja, ali 
je možno predvideti okvirni (in pisno utemeljen) strošek, ki je za končno izplačilo 
utemeljen z računom? To bi na primer vključevalo na primer dodatke za stroje ki so 
dodani kasneje (vendar še vedno v roku razpisa) ali pa nepredvidene stroške pri montaži 
stroja.

2) Na primer, da je odobreno sofinanciranje 50% za stroj z nabavno ceno 5000€. Ali to 
pomeni, da je tudi ob primeru spremembe stroškov maksimalna vsota sofinanciranja 
2500€ ob povišanju stroškov in 50% celote ob znižanju stroškov? Poenostavljeno, ali je 
odobrena (maksimalna) vsota sofinanciranja fiksna na osnovi odločitve komisije?

Lep pozdrav

Odgovor:

1. Strošek investicije za sofinanciranje mora biti prikazan z uradnim računom, predračunom 
oz. ponudbo dobavitelja. Na podlagi prikazanih upravičenih stroškov se odobri tudi višina 
sredstev sofinanciranja. 

2. Pravica do dodelitve sredstev in njihova višina se upravičenemu prejemniku dodeli oz. 
določi z odločbo na podlagi predloženih računov, predračunov oz. ponudb. Maksimalna 
odobrena višina zneska sofinanciranja je določena in se ob morebitnem povišanju 
stroškov ne zvišuje. V kolikor pa je skupna vsota upravičenih stroškov ob oddaji zahtevka 
nižja od predvidene se temu primerno zniža tudi znesek odobrenega sofinanciranja v 
opredeljenem 50% sofinanciranju. V odločbi o sofinanciranju je navedeno, da se 
investicije sofinancirajo »do« določenega zneska.

Obvestilo: Občina Tržič je dolžna prikriti osebne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov. Prav tako bodo prikriti morebitni občutljivi poslovni podatki, ki ne vplivajo na 
razumevanje vprašanja.

Objaviti:
- na spletni strani Občine Tržič.

Vložiti:
- v zadevo.
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