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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,

V obdobju od 01.10.2021 do dneva objave razpisa smo opravili več naročil strojev, ki so skladni 
z zahtevami ukrepa A.

- Stroj A: Nakup maj 2022, vrednost 2000+ € neto (zadostuje minimalni skupni vrednosti)
- Stroja B in C: Avansirana nov. 2021 in maj 2022, predvidena dobava
Q2-Q3 2022, vrednost 5000+ € neto

Zaradi težav s pridobitvijo delov s strani proizvajalca stroja B in C obstaja možnost, da stroja 
(oziroma vsaj eden od njiju) ne bosta dobavljena do 31.10.2022.

Ker gre za sama po sebi inovativna stroja, ki sta trenutno v fazah zaključnega internega testiranja 
pri proizvajalcu, so težave z dobavo delov še večje kot za obstoječe stroje.

Vprašanja:

Ali je možno obdobje upravičenih stroškov, rok za zahtevek, in s tem tudi izplačilo sredstev zaradi 
izredne situacije podaljšati na osnovi potrdila o naročilu in o zamudah s strani proizvajalca strojev 
B in C?

Če to ni možno, ali to pomeni da v vlogo vpišemo vse 3 stroje, in v primeru nepravočasne dobave 
določenih strojev pa tiste ne vključimo zahtevek za izplačilo?

Lep pozdrav

Odgovor:

1. Občina Tržič obdobja upravičenih stroškov ne bo spreminjala. Pred potekom roka za 
izvedbo investicije je, glede na trenutne gospodarske razmere v Sloveniji, Evropi in svetu, 
mogoče podati prošnjo za podaljšanje roka, pri čemer je potrebno utemeljiti razloge in jih 
podkrepiti z verodostojnimi listinami. O podaljšanju roka odloča Komisija.

2. Komisija nima pristojnosti svetovati, katere stroške vlagatelj vključi v vlogo. V kolikor 
upravičen strošek ni realiziran, ga ne upravičenec ne more vključiti v zahtevek za 
izplačilo. Opozarjamo, da morajo investicija predstavljati zaključeno celoto in biti v 
funkciji.
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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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