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Na podlagi Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB2), Odloka o proračunu 

Občine Piran za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/2020), Pravilnika o finančnih intervencijah 

za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Piran za obdobje 

2015-2020 (Uradni list RS, št. 78/2015) ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz 

morja v občini Piran za obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 56/2016) ter sklepa župana 

Občine Piran z dne 20.8.2020, Občina Piran objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za 

pridobivanje hrane iz morja v občini Piran za leto 2020 

(pomoč po pravilu »de minimis«) 

 

I. Predmet javnega razpisa  

 

Občina Piran (v nadaljevanju: občina) razpisuje dodelitev sredstev pomoči za izvedbo 

ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja ribištva in marikulture v občini Piran v letu 2020.  

 

Sredstva se za pomoči »de minimis« dodeljujejo po shemi državnih pomoči v ribištvu, 

skladno z Uredbo komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 

108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in 

akvakulture (UL L št. 190/4, z dne 28. 6. 2014, str. 45–54). 

 

II. Skupna višina razpisanih sredstev, merila in ukrepi   
 

Finančna sredstva v višini cca. 52.200,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Piran za 

leto 2020. Sredstva se bodo dodeljevala v obliki subvencije kot nepovratna sredstva za 

naslednje ukrepe in pod naslednjimi pogoji: 

 

De minimis pomoč: 

 
Višina sredstev 

UKREP 1: Sofinanciranje nakupa zakonsko dovoljenih pripomočkov in 

opreme za dejavnosti v ribištvu in marikulturi 
6.200 

 

UKREP 2: sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila 

 
46.000,00 

Skupaj sredstva 52.200,00 

 

Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe razpoložljive višine sredstev ter 

do maksimalne intenzivnosti, razpisane za posamezen ukrep. V primeru večjega števila 

upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal glede na 

razpoložljiva sredstva v proračunu za tekoče leto. V kolikor za posamezen ukrep ne bo 

nobene prijave ali pa bodo, kljub dodelitvi maksimalno dovoljene pomoči, sredstva ostala 

neporabljena, se lahko ta sredstva prerazporedijo na drug ukrep znotraj javnega razpisa.  
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III. Upravičenci do pomoči: 

 

- Upravičenci do sredstev po pravilniku so pravne osebe oziroma samostojni podjetniki 

posamezniki ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu z 

določili 11., 21., 21.a, 22. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 

in 76/15) in jim je gospodarski ribolov glavna dejavnost, oziroma pravne osebe ali 

samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki imajo vodno dovoljenje in so  

temu ustrezno pokojninsko in invalidsko zavarovani. 

- Poleg navedenih dovoljenj morajo imeti upravičenci do sredstev stalno bivališče 

oziroma sedež dejavnosti na območju občine Piran, imeti dokazilo o lastništvu ali 

posedovanju plovila ter imeti dejavnost registrirano v občini Piran. 

- Ne glede na prejšnjo alinejo so upravičenci do sredstev za Ukrep 2 tudi fizične in 

pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

dejavnost ribištva oziroma ribiških storitev in jim ribištvo predstavlja glavno 

dejavnost, imajo ribiška plovila na območju ribiških pristanišč v Občini Piran in imajo 

sklenjeno veljavno pogodbo o privezu plovila za opravljanje dejavnosti gospodarskega 

ribolova z upravljavcem pristanišča; 

-  Zahtevke za izplačilo sredstev po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega 

odstavka v svojem imenu. 

- Upravičenci morajo za ukrepe, navedene v tem razpisu, podati pisno izjavo s 

seznamom podjetij, s katerimi so lastniško povezani ter izjavo, da za posamezen ukrep 

niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko 

sredstev so iz teh virov za določen ukrep že prejeli. Višina skupne, oziroma iz vseh 

virov dodeljene pomoči ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine po 

posameznih ukrepih, kot opredeljeno v tem razpisu. 

 

IV. Pogoji  za pridobitev sredstev 

 

- Sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, da istemu upravičencu 

oziroma enotnemu podjetju dodeljena skupna pomoč de minimis ne sme preseči 

30.000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko in namen 

pomoči. 

- Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti pisno izjavo o vseh drugih 

pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje že prejelo na 

podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh ali v tekočem proračunskem letu. 

- Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti pisno izjavo o drugih že prejetih 

(ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške z zagotovilom, da z dodeljenim 

zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 

intenzivnost pomoči po drugih predpisih. 

- Upravičenec mora predložiti seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da 

se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana 

podjetja. 

- Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti pisno izjavo o ločitvi dejavnosti 

oziroma stroškov vezano na določilo drugega in tretjega odstavka 8. člena pravilnika.  

- Upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do občine Piran ter do upravljavca 

ribiškega pristanišča, Javnega podjetja Okolje Piran. 

- Upravičenec mora imeti sklenjeno veljavno pogodbo z upravljavcem ribiškega 

pristanišča v Občini Piran, Javnim podjetjem Okolje Piran. 
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- Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je 

porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi. 

- Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči, deset 

let od datuma prejema pomoči. 

- Za ostala določila se upoštevajo določila pravilnika. 

 

V. Omejitve: 

- Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči po 

drugih predpisih, če bi bile lahko s takšnim združevanjem pomoči presežene 

predpisane intenzivnosti; 

- Pred dodelitvijo pomoči bo Občina Piran v skladu z navodili pristojnega ministrstva v 

Službi za državne pomoči in razvoj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

opravila uradno preverjanje v centralni evidenci dodeljenih pomoči »de minimis« v 

ribiškem sektorju, da s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu 

oziroma enotnemu podjetju dodeljena pomoč de minimis v zadnjih treh proračunskih 

letih, ne presega zneska 30.000 EUR; 

- Pomoči ni mogoče dodeliti za pomoči, opredeljene v 8. členu pravilnika o finančnih 

intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini 

Piran. 

- Pri zavezancih za DDV je upravičen strošek brez DDV, 

- Predmet dotacije so upravičeni stroški, nastali v obdobju od 17.9.2019 do datuma 

zaključenega razpisa. 

- Skupen maksimalen znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu upravičencu oziroma 

enotnemu podjetju ne sme presegati 30.000 EUR v katerem koli obdobju treh 

proračunskih let, 

- V kolikor bi znesek pomoči na upravičenca presegel omejitev iz prejšnjega odstavka, 

se pred dodelitvijo pomoči za razpisan ukrep znesek zniža, tako, da omejitev iz 

prejšnjega odstavka ni presežena. 

Občina lahko pobota terjatve upravičenca z obveznostmi do istega upravičenca. 

 

VI. Vrste ukrepov in merila za dodelitev sredstev 

 

1. UKREP 1: Sofinanciranje nakupa zakonsko dovoljenih pripomočkov in opreme za 

dejavnosti v ribištvu in marikulturi  
Cilj: 

- prispevati k povečanju učinkovitosti v sektorju ribištva in marikulture. 

Namen: 

- spodbujanje in ohranjanje ribiške dejavnosti in dejavnosti marikulture v občini, 

- usposobitev ribičev, ribogojcev in školjkarjev za kakovostnejšo in ustrezno proizvodnjo, 

- zmanjšanje stroškov in dvig kakovosti blaga za trg. 

      Upravičeni stroški: 

- stroški nakupa dovoljenih pripomočkov v dejavnosti ribištva in marikulture (stoječe 

mreže, kogol, vrše, parangal, lebdeče mreže, vrvi, boje, plovci in podobno, nakup motorja 

ni upravičen strošek), 

- stroški nakupa navigacijske opreme. 

Upravičenec predloži zahtevano dokumentacijo: 

- prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami, 

- predložen račun za upravičene stroške, naslovljen na ime upravičenca, 
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- dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 

- izpis iz poslovnega registra Slovenije (pridobi organ po uradni dolžnosti), 

- vodno dovoljenje, oziroma koncesija za koriščenje morske parcele, 

- fotokopija veljavnega vpisnega lista za plovilo, 

- s strani upravičenca podpisane izjave, ki so sestavni del prijavnega obrazca. 

Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov nakupa pripomočkov in navigacijske opreme, 

- do 40 % upravičenih stroškov nakupa lebdeče mreže, sofinancira se le za plovila daljša od 

12 m, 

- najvišji znesek odobrene pomoči v okviru ukrepa je 1.000 EUR. 

Vlogo predloži: 

- upravičenec v svojem imenu. 

 

 

 

UKREP 2: Sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila  

Namen: 

- spodbujanje in ohranjanje dejavnosti ribištva v občini. 

Upravičeni stroški: 

- stroški stalnega priveza za ribiška plovila za opravljanje gospodarskega ribolova na 

lokacijah ribiških pristanišč določenih v Odloku o pristanišču Piran 
Upravičenec predloži zahtevano dokumentacijo: 

- predložena veljavna pogodba, sklenjena z upravljavcem pristanišča o privezu plovila za 

opravljanje dejavnosti gospodarskega ribolova – pridobi organ po uradni dolžnosti 

- izpis iz poslovnega registra Slovenije – pridobi organ po uradni dolžnosti,   

- veljavno dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova, 

- fotokopija veljavnega vpisnega lista za plovilo,  

- s strani upravičenca podpisane izjave in pogodba, ki so sestavni del prijavnega obrazca. 

 

Za odobritev finančne pomoči za stalne priveze plovil je pogoj prijava upravičenca na ta javni 

razpis, v rokih, določenih v tem razpisu. Za dodelitev pomoči za priveze na lokacijah, 

opredeljenih v Odloku o pristanišču Piran, občina upošteva seznam upravičencev in stroškov 

za priveze za leto 2020, ki ga Občini dostavi upravljavec pristanišča Javno podjetje Okolje 

Piran, d. o. o. 

 Intenzivnost pomoči: 

- do 100 % upravičenih stroškov za priveze v ribiških pristaniščih, ki so opredeljeni v 

Odloku o pristanišču Piran (Ur. objave PN, št. 17/2009) 

Vlogo predloži: 

- upravičenec v svojem imenu. 

 

VII. Razpisni rok: 

Razpisni rok začne teči z dnem objave razpisa in se zaključi v ponedeljek, 5. 10. 2020. 

  

VIII. Rok za predložitev prijav, način prijave ter oprema ovojnice: 

- Vlogo je treba poslati v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za 

gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, s pripisom »Ne odpiraj – razpis 

ribištvo 2020«. Vloga se lahko odda tudi osebno v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni 

pisarni (vložišču) Občine Piran v Piranu do vključno 5. 10. 2020 do 12. ure, ovojnica 
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mora biti izpolnjena kot opisano. Zadnji dan prijave velja datum 5. 10. 2020 na poštnem 

žigu na priporočeni pošiljki; 

- Prijava na razpis mora vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane podatke, priloge in 

dokazila. 

 

IX. Obravnavanje vlog in obveščanje: 

- Vloge, prispele na naslov občine v zaprtih pisemskih ovojnicah, odpira, pregleda in 

pripravi predlog razdelitve sredstev na podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem 

razpisu, od župana imenovana strokovna komisija. Odpiranje vlog ni javno; 

- V kolikor pošiljatelj ni naveden ali zaradi nepravilno opremljene ovojnice vložišče 

ovojnico odpre (če iz ovojnice ni razvidno, da gre za prijavo na razpis oziroma ne vsebuje 

pripisa »Ne odpiraj«), se pošiljko komisijsko zapečati ter vrne pošiljatelju brez obravnave 

na komisiji; 

- Prepozno prispele vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku, ter 

vloge, katere ne bo predložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene 

vloge pa zavrnjene; 

- Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od 

datuma odpiranja prijav. 

 

X. Dodelitev sredstev 

- O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani 

župana, odloča pooblaščena oseba; 

- Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 

dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna; 

- Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev;  

- Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo; 

- Če se upravičenec v roku pet dni od prejema poziva ne odzove k podpisu pogodbe, se 

šteje, da je enostransko odstopil od prijave na razpis in od odobrenih sredstev; 

- Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe. 

 

XI. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 

Razpisna dokumentacija je brezplačna ter je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav 

dostopna na spletni strani Občine Piran www.piran.si, na Uradu za gospodarstvo in turizem in 

v glavni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran v času uradnih ur. Vse dodatne 

informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo tudi po telefonu vsak delovni dan 

na telefonski številki 05 671 0 328 pri Alenki Pograjc in 05 671 0 331. 

 

 Št.: 342-1/2020       Župan Občine Piran 

              Đenio Zadković 

http://www.piran.si/

