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OBČINA REČICA OB SAVINJI  

Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji 
Tel: (03) 839-18-30   faks: (03) 839-18-35 

 

 
Številka: 430-0002/2019-3 
Datum: 16.04.2019 
 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob 
Savinji za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 28/2016 in 43/2016), Odloka 
o proračunu občine Rečica ob Savinji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 79/2017) in sklepa 2. 
redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, št. sklepa 
11.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja 
 
 

Javni razpis 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  

Rečica ob Savinji v letu 2019 
 
 

I. Predmet javnega razpisa 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev, ki se dodeljujejo za ohranjanje in 
spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob Savinji v letu 2019. Sredstva 
dodeljuje Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.  
 
Skupinske izjeme (Uredba Komisije (EU), št. 702/2014) in Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko 
obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 28/2016 in 43/2016): 
 

 Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

 Ukrep 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 
 
Druge pomoči občine (Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 28/2016 in 
43/2016)): 
 

 Ukrep 12: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
 
 
II. Okvirna višina razpisanih sredstev 

 
Sredstva za namen tega razpisa so zagotovljena v proračunu Občine Rečica ob Savinji:  
 

- na proračunski postavki 11001: » Podpora kmetijski dejavnosti; Podpora v kmetijstvu 
na osnovi razpisa po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015 – 2020– 
subvencije v kmetijstvu«, 14.740,00 EUR, za ukrepe: 

 UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:  

o PODUKREP 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev; višina 
sredstev: 14.150,00 EUR 

 UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; višina sredstev: 
590,00 EUR 
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- na proračunski postavki 11002: »Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo; Za 
delovanje društev na področju kmetijstva na osnovi razpisa po Pravilniku o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji 
za programsko obdobje 2015 – 2020«, 2.900,00 EUR za ukrep: 

 UKREP 12: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 
 
 
III. Obdobje porabe sredstev 
 

Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 
2019. Upravičencem se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti vložen 
najkasneje do 15. decembra 2019.  
 
 
IV. Splošne določbe 
 

1. Za razpisane ukrepe »Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu« po 
Uredbi komisije (EU) št. 702/2014, se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni 
učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti; 

2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 
razpisne dokumentacije; 

3. Pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in ne smejo preseči maksimalne 
višine pomoči, določene s Pravilnikom; 

4. Prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sredstev, pridobljenih na osnovi tega 
razpisa; 

5. Upravičenec, ki je že prejel denarno pomoč za iste upravičene stroške, ne more 
kandidirati na sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje 
intenzivnosti, določene s tem razpisom;  

6. V primeru, da bo glede na izražen interes za posamezne ukrepe razpisanih premalo 
sredstev, se bodo razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila 
sorazmerno, 

7. Komisija lahko okvirne zneske za ukrepe znotraj posamezne proračunske postavke 
spremeni z namenom, da se počrpajo vsa proračunska sredstva, namenjena za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.  

8. Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost.   
 
 
V. Ukrepi 

 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

PODUKREP 1.1  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

 

Cilji pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 

- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; 

- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če 
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; 

- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. 

 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih. 
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Upravičeni stroški: 
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in rekonstrukcijo hlevov in 

gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu; 
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 

kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih 

naprav; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže…); 
- stroški nakupa in postavitve naprav za zbiranje vode za oskrbo in varčevanje z vodo; 
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk. 
 
Pomoč se ne dodeli za: 

- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin; 
- zasaditev letnih rastlin; 
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;  
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; 
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 

24 mesecih od začetka njihovega delovanja; 
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; 
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine; 
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno 

s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- obratna sredstva. 

 
Upravičenci do pomoči so: 

- kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se 
izvaja na območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih 
kmetijskih površin.  
 

Pogoji za pridobitev: 
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno;   
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja; 
- za naložbo, ki mora biti v skladna z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 

presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči;   

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba, kadar vrednost celotne investicije presega 10.000,00 EUR. 
 

Intenzivnost pomoči:  
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  

 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000 EUR.  

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  
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MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 
 
Prispele popolne in pravočasne vloge za podukrep 1.1 »Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev«, bodo ocenjene na osnovi spodnjih meril. Ocenjevanje bo temeljilo na 
podatkih iz predložene dokumentacije in uradnih evidenc. Sredstva bodo v primeru, da bo 
izkazan interes večji, kot znašajo razpoložljiva sredstva, znotraj ukrepa razdeljena 
proporcionalno glede na doseženo število točk, pri čemer pri čemer dodeljena sredstva 
posameznemu upravičencu ne smejo biti v nasprotju z določbami glede intenzivnosti pomoči 
ali najvišjega zneska za posamezno naložbo. 
 
Merila: 

 

 

 

UKREP 5:  Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja  
 

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v 
kmetijskem sektorju. 
 
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov 
poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov. 
 
Upravičeni stroški:  
- stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter 

predstavitvenih dejavnosti; 
- stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;  

 
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v 
obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja 
predstavitvenega projekta.  

1. Velikost kmetijskega gospodarstva ŠTEVILO TOČK 

- do vključno 5 ha primerljivih kmetijskih površin 0 

- nad 5 do vključno 10 ha 1 

- nad 10 do vključno 15 ha 2 

- nad 15 ha 3 

2. Starost vlagatelja (dopolnjena v letu 2019)  

- do 30 let  5 

- od vključno 30 do vključno 50 let 2 

- nad 50 let 0 
3. Število kmetijskih zavarovancev na kmetijskem 
gospodarstvu 

 

- nihče ni zavarovan iz naslova kmetijske dejavnosti 0 

- 1 oseba zavarovana  iz naslova kmetijske dejavnosti 1 

- 2  ali več oseb zavarovanih iz naslova kmetijske dejavnosti 3 

4. Izvajanje ukrepov  

- ne izvajanje ukrepov 0 

- izvajanje enega ali več kmetijsko-okoljskih-podnebnih ukrepov 2 

- izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje 5 
5. Že prejeta javna sredstva  

- kmetijsko gospodarstvo je v zadnjih 5-ih letih prejelo sredstva  
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja iz občinskega 
proračuna  

0 

-  kmetijsko gospodarstvo v zadnjih 5-ih letih ni prejelo sredstev  
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja iz občinskega 
proračuna 

5 
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Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani 
na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.  

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v 
obdobju  treh obračunskih let. 
  
Upravičenci do pomoči: 
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki 

imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju. 

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja: 
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in 

zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja 
za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja. 

 
Prejemniki pomoči:  
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške 

potovanj, nastanitev in dnevnic udeležencev, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do 
pomoči. 

 
Pogoji za pridobitev: 
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti; 
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov.  

 
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa 
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na območju 
občine.  
 
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije 
proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih 
dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali 
organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je 
predmet podpore. 
 
Intenzivnost pomoči:  
- do 100% upravičenih stroškov. 
 
 
UKREP 12: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

 
Namen ukrepa je finančna pomoč društvom, ki delujejo na področju kmetijstva. Sofinancirajo 
se izključno aktivnosti, ki so neprofitnega značaja.  
 
Cilj pomoči je spodbujanje delovanja  različnih  neprofitnih  oblik  sodelovanja  podeželskega  
prebivalstva  v povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.  
 
Upravičenci: 
– društva in zveze društev, ki delujejo na področju kmetijstva in v tekočem letu ne sklepajo 

neposredne pogodbe o financiranju iz proračuna Občine Rečica ob Savinji. 
Pogoji: 
Upravičena društva ali zveze društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
– imajo sedež v Zgornji Savinjski dolini, so registrirani pri pristojni upravni enoti na območju 

Republike Slovenije in delujejo na območju občine, 
– v društvo/zvezo društev pa so vključeni tudi člani (nosilci kmetijskih gospodarstev) z 

območja občine; 
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa področna 

zakonodaja; 
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za 

izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti; 
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– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in finančno letno poročilo o realizaciji 
sofinanciranega programa dela; 

– za namene, sofinancirane po tem pravilniku, niso prejeli sredstev iz državnih ali 
mednarodnih virov; 

– delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto (registracija). 
 
Finančna določba: 
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.000,00 EUR/društvo v tekočem letu. 
 
Upravičeni stroški: 

 materialni stroški za delovanje društev. 
 

Višina pomoči: 

 sofinanciranja se do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več, kot je izkazanih 
materialnih stroškov v planu poslovanja društva.  

 
Vloge za sofinanciranje društev na področju kmetijstva se točkujejo po naslednjih kriterijih: 
 
Kriterij Število točk 

Več kot 50 odstotkov članov društva je iz Občine Rečica ob 
Savinji 

20 

Število članov društva:  

do 10 5 

11 do 20 10 

21 in več 15 

Število predavanj / izobraževanj, ki jih društvo organizira na 
območju Občine Rečica ob Savinji: 

 

do 3 5 

4 do 6 10 

7 in več 15 

Število strokovnih izletov in ekskurzij, ki jih organizira društvo  

1 5 

2 in več 10 

Društvo izdaja glasilo, bilten, zloženko 10 

Društvo na območju Občine Rečica ob Savinji organizira javno 
prireditev 

10 

Društvo na območju Občine Rečica ob Savinji sodeluje na javni 
prireditvi 

5 

Društvo se ponaša s posebnimi dosežki 10 

 
Med posebne dosežke se štejejo: 

- okrogle obletnice delovanja v letu 2019 (10, 20, … let), 
- uspehi na tekmovanjih v letu 2018 (športnih, kulturnih, tekmovanjih iz znanja…),   
- pridobitev certifikata kakovosti, posebnega statusa (ISO, društvo v javnem 

interesu…) 
 
Razpoložljiva sredstva se med prejemnike razdelijo sorazmerno, glede na doseženo število 
točk. 
 
 
VI. Vsebina vloge 
 
Vsi vlagatelji oddajo vlogo za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in 
podeželja v občini Rečica ob Savinji v letu 2019, ki vsebuje: 

- osnovni obrazec 
- prijavni obrazec za ukrep na katerega se prijavlja; 
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- obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, ki morajo biti predložene kot dokazila k 
posameznim ukrepom. 

 
 
VII. Razpisna dokumentacija  

 
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Rečica ob 
Savinji: http://www.obcina-recica.si/, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo 
tudi na Občini Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.  
 
 
VIII. Prijava  

 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo pošiljatelja ter vidno oznako »ne odpiraj - 
javni razpis kmetijstvo«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo na 
Občini Rečica ob Savinji, tel. št. (03) 839 18 30 in (03) 839 18 32 (Majda Potočnik). 
 
VIII. Rok za oddajo vlog  

 
Rok za oddajo vlog je 10. 05. 2019. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene 
vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo vročene do navedenega datuma na naslov 
naročnika ali bodo do navedenega datuma kot priporočene pošiljke oddane na pošto. 
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.  
 
 
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve 
 
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki bo pripravila predlog razdelitve sredstev. 
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz 
naslednjih vzrokov: 
-  zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2019, 
-  zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. 
 
K vlogi na javni razpis predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za 
izvedene aktivnosti boste upravičenci predložili skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.  
 
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo strokovna komisija opravila najkasneje v roku 10 dni 
od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.  
 
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled vlog. Če vloga ni popolna, se 
vlagatelja v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev. Če vloga tudi po pozivu ni popolna, se s sklepom 
zavrže v celoti oziroma v delu, na katerega se nanaša nepopolnost. S sklepom se zavrže 
tudi prepozna vloga. 
 
Komisija bo za popolne in pravočasne vloge ocenila višino sredstev, ki se bodo dodelila 
posameznim upravičencem, kar potrdi direktor občinske uprave z odločbo. 
 
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog. 
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni 
od prejema odločbe Odločitev župana je dokončna. 
 
Po pravnomočnem pravnem aktu se obveznosti med občino in prejemnikom pomoči uredijo 
s pogodbo. Če upravičenec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je 
odstopil od koriščenja sredstev. 
 
Obvestilo o razpisu se objavi v Savinjskih novicah, celotno besedilo razpisa pa na spletu in 
oglasni deski občine.  

http://www.obcina-recica.si/
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X. Obrazci 
 
 

Vlogo je potrebno oddati na predpisanih obrazcih priloge: 
 

Obrazec 

OBRAZEC I: Za vlagatelje vloge za PODUKREP 1.1 Posodabljanje kmetijskih                                   
gospodarstev  

OBRAZEC II:  Za vlagatelje vloge za UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja 

OBRAZEC III: Za vlagatelje vloge za UKREP 12: Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva in razvoja podeželja  
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