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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22), objavlja

spremembo 25. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2022
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih
gospodarstev,
namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

1. V 25. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022,
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,
namenjene ureditvi distribucijskih centov in zbirnih centrov za živali (Uradni list RS, št. 17/22 in 60/22;
v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«,
v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »29. junija« nadomesti z
besedilom »6. septembra«.
2. V poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupravičeni stroški« se 2. točka spremeni tako, da se
glasi:
»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
(Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v
Seznamu upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene pred objavo te spremembe javnega
razpisa, se lahko na podlagi tretjega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in
44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.
3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
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