
   

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 2/202020) in 

Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 14/2020) 

Občina Radlje ob Dravi, objavlja 

 

JAVNI RAZPIS  

o sofinanciranju nakupa preparata za razgrajevanje gnojevke na območju Občine Radlje ob 

Dravi v letu 2020 

 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

I. Predmet javnega razpisa 

II. Splošni pogoji in merila za pridobitev sredstev 

III. Vsebina vloge 

IV. Rok in način prijave 

V. Postopek obravnave vlog in dodeljevanje sredstev 

VI. Nadzor in sankcije 

 

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 

Občina Radlje ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatka za razgrajevanje 

gnojevke na območju občine Radlje ob Dravi.  

 

Sredstva so zagotovljena v Proračunu in 1. rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2020 na postavki 0011026, Sofinanciranje dodatkov za razgradnjo gnojevke v skupni višini 

5.299 EUR. Višina sofinanciranja je do 100 % stroškov nakupa oz. do porabe sredstev.  

 

Občina Radlje ob Dravi bo za nakup preparata izdala naročilnico izbranemu 

najugodnejšemu dobavitelju preparata. Upravičenci bodo sredstvo prejeli v količini, do 

katere bodo upravičeni po pogojih javnega razpisa.    

 

II. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 

Namen ukrepa:  

 

S sofinanciranjem preparata za razgrajevanje gnojevke se želi vzpodbuditi kmetijska 

gospodarstva k uporabi preparatov za razgrajevanje gnojevke z namenom zmanjšanja 

neprijetnih vonjav pri razvozu gnojevke ter povečanja učinkovitosti gnojevke kot gnojila z 

ohranjanjem dušika.  

 

Upravičenci:  

(pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno): 

- kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2020 oddali zbirno vlogo, 

- imajo sedež na območju Občine Radlje ob Dravi, 

- opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha kmetijskih 

površin, 

- redijo govedo oz. prašiče, 

- proizvajajo gnojevko.  

 

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti 

do občine. 

 

Pogoji:  

Upravičenci ob prijavi predložijo naslednjo dokumentacijo: 

1.) Prijavni obrazec (Priloga 1), vključno s podpisanimi izjavami, med drugim: 



   

- Izjavo, da bo dodeljeno količino preparata uporabil namensko, v skladu z navodili 

dobavitelja oz. načrtom doziranja, ki ga pripravi in ob prevzemu predloži dobavitelj; 

- Izjavo, da proizvajajo gnojevko in koliko GVŽ (odstotek) je vezan na proizvodnjo 

gnojevke.  

2.) Del Zbirne vloge, ki vsebuje podatke o nosilcu, podatke o kmetijskem gospodarstvu in 

stalež živali. 

 

Vlogo za sredstva v okviru tega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 

Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v letu 2020 odda eno vlogo.  

 

Upravičenci se s prevzemom dodeljene količine preparata zavezujejo k uporabi preparata v 

skladu z navodili dobavitelja oz. v skladu z načrtom doziranja, ki ga pripravi dobavitelj 

preparata, pri čemer je pričetek doziranja preparata vezan na izpraznitev skladišč za 

gnojevko.  

 

Prevzem dodeljenega preparata bo možen najkasneje do 15.11.2020.  

 

Upravičenci po porabi dodeljene količine preparata predložijo naslednjo dokumentacijo: 

- Poročilo o upravičenosti porabe sredstev oz. preparata (Priloga 2), podpisano oz. 

potrjeno s strani dobavitelja preparata.  

 

Merila: 

 

Pri ugotavljanju upravičenosti in določanju višine dodeljenih sredstev oz. količine preparata se 

bo upoštevalo št. GVŽ kmetijskega gospodarstva na 1.2.2020, vezan na proizvodnjo gnojevke.  

 

III. VSEBINA VLOGE 

 

Vloga mora biti predložena na predpisanem prijavnem obrazcu, ki mora biti pravilno 

izpolnjen in vsebovati tudi ustrezna dokazila vlagatelja, navedena v razpisu.  

 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave javnega razpisa, v 

sprejemni pisarni občine ali na spletni strani občine www.obcina-radlje.si. Vse dodatne 

informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 

ure na tel. št. 02 88 79 644 ali po e-pošti: jasna.kuncnik@radlje.si. 

 

IV. ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

 

Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov:  

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

Rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 17.7.2020, najkasneje do 12.00 ure.  

 

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z naslovom vlagatelja. 

Na sprednji strani kuverte (spodaj levo) mora biti napisan tudi naslednji tekst: 

»Ne odpiraj – Javni razpis o sofinanciranju nakupa preparata za razgrajevanje gnojevke na 

območju Občine Radlje ob Dravi v letu 2020 « . 

 

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene. 

 

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE SREDSTEV 

 

Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja. Upoštevale se bodo 

izključno popolne, v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge.  

 

http://www.obcina-radlje.si/
mailto:jasna.kuncnik@radlje.si


   

V primeru, da vloga ni popolna in ni skladna z zahtevami predmetnega razpisa, bodo prosilci 

pozvani, da le-to v roku 8 dni dopolnijo. Če tega ne bodo storili oziroma bo vloga kljub 

dopolnitvi še vedno nepopolna, bo le-ta s sklepom zavržena.  

 

Postopek dodeljevanja sredstev vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan 

Občine Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: komisija). 

 

Komisija obravnava vse popolne vloge in na podlagi pregleda vlog in strokovnega 

ovrednotenja vseh zbranih dokazil, najkasneje v roku 20 dni od odprtja vlog pripravi predlog o 

dodelitvi proračunskih sredstev.  

 

Na podlagi predloga komisije o dodeljenih proračunskih sredstvih odloči občinska uprava. O 

izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog 

prejemnikov sredstev.  

 

VI. NADZOR IN SANKCIJE 

 

V primeru, da se ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. 

prejemnik ne predloži poročila o upravičenosti dodeljenega sredstva oz. je kršil druga določila 

javnega razpisa, je Občina Radlje ob Dravi upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 

v enkratnem znesku.  

 

Številka: 3310-0001/2020-10 

Datum: 26.6.2020 

Mag. Alan BUKOVNIK 

                                                                                                        Župan Občine Radlje ob Dravi 


