
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in  podeželja v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/15, 22/20; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2023 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21), objavlja Mestna občina Velenje  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA  

IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2023 
 
 
 

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: občina). 
 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in  
podeželja za leto 2023 v občini po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo komisije (EU) št. 
702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva, ki so zagotovljena v proračunu občine za leto 
2023, se dodelijo za naslednje ukrepe: 
 
 

UKREPI OKVIRNA VIŠINA 
SREDSTEV 

A. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO  

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

 

B. DE MINIMIS SKUPAJ 67.700,00 

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  

 

UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo   

C. OSTALI UKREPI  

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja  

10.500,00 

 
 
III. UPRAVIČENCI  

 
Upravičenci do pomoči so: 

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski 
proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
dejavna v kmetijskem sektorju,  so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del 
obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na 
najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva); 

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de 
minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu iz 
prejšnjega odstavka; 

- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine (v nadaljevanju: društva). 

 
 
IV. NADZOR IN SANKCIJE 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.  

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti 
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi: 
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
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- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do 
pridobitve sredstev za naslednji dve leti.  

V kolikor posamezni upravičenec ne podpiše pogodbe v skladu s 3. odstavkom 10. člena pravilnika ali 
ne odda zahtevka v skladu z 11. členom pravilnika, izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednji 
dve leti. 

 
 
V. OMEJITVE - IZVZETA PODROČJA UPORABE UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014 IN UREDBE 
KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/201 
 

Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 
subjekti, ki so: 

- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim 
je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

- podjetja v težavah. 
 
Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za: 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;  

- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 
 
Pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za 
davek na dodano vrednost  razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv. 

         
        Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso 

upravičena podjetja iz sektorjev: 

- ribištva in akvakulture; 

- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije; 

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih: 

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
 

        Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, 
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 

         
        Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 
 
        Do pomoči po tem razpisu niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 

občine ali do države. 
 
        Do pomoči po tem razpisu niso upravičeni subjekti, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno 
besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. 

 
        Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila 

»de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis  (Uradni list EU L  352, 
24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije. 

        Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali 
več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 
1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da 
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dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis 
na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013. 

 
 
VI. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014, UPRAVIČENI STROŠKI, 
UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA 
 
UKREP 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo   
 
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: 

- 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 ne dodeli za: 
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin; 
- zasaditev letnih rastlin; 
- nakup traktorjev (standardni, gorski, specialni); 
- 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; 
- naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 

sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- obratna sredstva 
- za davek na dodano vrednost (DDV) razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv. 
 

Upravičenci:  
- nosilci kmetijskih gospodarstev. 
 

Intenzivnost pomoči:  
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, za upravičence, ki v obdobju 

2015-2023 še niso prejeli nobenih sredstev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO 
Velenje, na katerem koli ukrepu, 

- do 40 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, za upravičence, ki so v obdobju 
2015-2023 že prejeli sredstva pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje, na katerem 
koli ukrepu 

- najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR  
- najnižji znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko 

gospodarstvo na leto. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji 
znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne odobrijo. 
 

 
Podukrep 1.1 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
 
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
 
Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetiji; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter zunanja 
ureditev teh objektov, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala 
in storitev); 

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka/plastenjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku/plastenjaku; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…); 
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- stroški postavitve ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje 
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, jagodišč, špargljišč; 

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 
znamk. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

- k vlogi je potrebno priložiti naslednja obvezna dokazila: 

• kopija oddane zbirne vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel; 

• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;  

• ponudbe oziroma predračune za načrtovano naložbo; 

• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja – v kolikor je za izvedbo naložbe to potrebno; 

• presojo vplivov na okolje - samo za naložbe, ki jo morajo imeti skladno z določili 14(5) člena 
Uredbe 702/2014; 

• kopija ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno; 

- opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po 
zaključeni naložbi; 

- vsi računi in dokazila o plačilu, ki jih upravičenci oddajo skupaj z zahtevkom za izplačilo, se morajo 
glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma na ime mikro podjetja (veljajo računi in 
dokazila o plačilu, nastali od datuma oddaje vloge na razpis dalje). 

 
Podukrep 1.2 – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 

 
Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;  
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

- k vlogi je potrebno priložiti naslednja obvezna dokazila: 

• kopijo oddane zbirne vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel; 

• kopijo katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba;  

• ponudbe oziroma predračune za načrtovano naložbo; 

• presojo vplivov na okolje - samo za naložbe, ki jo morajo imeti skladno z določili 14(5) člena 
Uredbe 702/2014; 

• kopije ustreznih dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja – v kolikor so za izvedbo naložbe potrebna kakšna 
dovoljena oziroma projektna dokumentacija; 

- opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po 
zaključeni naložbi; 

- vsi računi in dokazila o plačilu, ki jih upravičenci oddajo skupaj z zahtevkom za izplačilo, se morajo 
glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma na ime mikro podjetja (veljajo računi in 
dokazila o plačilu, nastali od datuma oddaje vloge na razpis dalje). 

 
 
 
 
VII. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013, UPRAVIČENI 
STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA 
 
UKREP 3 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji  
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Cilj ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (npr. turizem na kmetiji, 
…). 
 
Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji (npr. turizem na kmetiji, …); 

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  
nekmetijske dejavnosti na kmetiji (npr. turizem na kmetiji, …); 

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske 
dejavnosti (npr. turizem na kmetiji, …). 
 

Upravičenci: 
- nosilci kmetijskih gospodarstev ali njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 

oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi (npr. turizem na kmetiji, …). 
 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
- k vlogi je potrebno priložiti naslednja obvezna dokazila: 

• kopijo oddane zbirne vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel; 

• kopijo veljavnega dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali izjavo o registraciji 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v kolikor dopolnilna dejavnost na kmetiji še ni registrirana, mora 
upravičenec predložiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje ob 
oddaji zahtevka za izplačilo)  

• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba  

• ponudbe oziroma predračune/račune za načrtovano naložbo; 

• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;   

• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja – v kolikor so za izvedbo naložbe potrebna kakšna dovoljena oziroma projektna 
dokumentacija; 

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih, ki jih upravičenci oddajo skupaj z 

zahtevkom, se morajo glasiti na ime upravičenca (veljajo predračuni ali računi od 1 1. 2023 
dalje). 
 

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

naložb v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (npr. turizem na kmetiji, …), za upravičence, ki v obdobju 
2015-2023 še niso prejeli nobenih sredstev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO 
Velenje, na katerem koli ukrepu 

- do 40 % upravičenih stroškov naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložb v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (npr. turizem na kmetiji, …), za upravičence, ki so v 
obdobju 2015-2023 že prejeli sredstva pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje, na 
katerem koli ukrepu 

- najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR; 
- najnižji znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko 

gospodarstvo na leto. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji 
znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne odobrijo. 
 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči iz devetega  odstavka 7. člena pravilnika. 
 
 
UKREP 5 - Pomoč za gozdarstvo  

 
Cilj ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in tehnična opremljenost kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine ter se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. 

 
Upravičeni stroški: 

- stroški nakupa novih gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu (manjša gozdarska 
mehanizacija: cepilci, vitli, motorna žaga, zaščitna oprema za delo v gozdu). 
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Upravičenci: 
- nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki imajo v lasti gozdne površine. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

- k vlogi je potrebno priložiti naslednja obvezna dokazila: 
• kopijo oddane zbirne vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel; 

• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;  
• ponudbe oziroma predračune/račune za načrtovano naložbo;  

- kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarskih strojev in opreme v proces 
dela v gozdu; 

- stroje ali opremo, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po 
zaključeni naložbi; 

- račun/predračun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, in jih 
upravičenci oddajo skupaj z zahtevkom, se morajo glasiti na ime upravičenca (veljajo 
predračuni/računi od 1. 1. 2023 dalje). 

 
Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb za gozdarstvo, za upravičence, ki v obdobju 2015-2023 še 
niso prejeli nobenih sredstev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje, na katerem 
koli ukrepu 

- do 40 % upravičenih stroškov naložb za gozdarstvo, za upravičence, ki so v obdobju 2015-2023 že 
prejeli sredstva pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje, na katerem koli ukrepu; 

- najvišja priznana vrednost stroškov na podlagi predračunov/računov je 5.000,00 EUR; 
- najnižji znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 2.500 EUR na kmetijsko 

gospodarstvo na leto. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji 
znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne odobrijo. 

 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči iz devetega  odstavka 7. člena pravilnika. 
 
 
VIII. OSTALI UKREPI, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA 
 
UKREP 6 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja  
 

Cilj ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati  k njegovi dolgoročni 
sposobnosti preživetja. 

Upravičeni stroški:  
- finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, upoštevajo se stroški izvedbe strokovnih 

ekskurzij in izobraževanj (npr. stroški predavateljev), stroški izvedbe občnih zborov (najem 
prostora, pogostitev,…), stroški izdaje promocijskega materiala, urejanja spletnih strani, nakup 
opreme za izvajanje društvene dejavnosti, … 

- pri izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva delež članstva iz območja občine, v kolikor 
društvo deluje na območju več občin. 

 
Upravičenci:  

- društva 
 
Pogoji za pridobitev pomoči: 

- k vlogi je potrebno priložiti naslednja obvezna dokazila: 
• kopijo odločbe o vpisu v register društev; 
• finančno in vsebinsko ovrednoten program dela društva za leto 2023 s priloženimi 

predračuni/računi za aktivnosti iz programa dela; 
• seznam vseh članov in posebej seznam članov iz MO Velenje; 

- upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo 
na območju občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine; 

- programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz območja občine 
- dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov, ki jih upravičenci oddajo skupaj z zahtevkom in 

poročilom o izvedenem programu društva, se morajo glasiti na naziv društva, z datumom 
opravljene storitve od 1. 1. 2023 dalje). 

 



 7 

Pomoč se ne dodeli za: 
- materialne stroške, povezane z delovanjem društva (administrativni stroški, potni stroški, 

članarine…); 
- za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so  

njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine. 
 

Intenzivnost pomoči:  
- do 100 % prijavljenega programa društva; 
- najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 1.500 EUR na program 

društva. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene 
pomoči, se sredstva ne odobrijo. 

 
 
IX. VSEBINA VLOGE 

 
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje: 

• podpisan ustrezen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in  podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2023«, 

• obvezna dokazila k vlogi, ki so navedena v pogojih za dodelitev sredstev pri posameznih ukrepih. 
 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletni 
prostori). Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti. 
 

 
X. OBRAVNAVA VLOG 

 
Vloge bo obravnavala strokovna komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. 
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov: 

− zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2023, 

− zaradi večjega števila zahtevkov,  kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. 
 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča na predlog komisije župan ali od njega 
pooblaščena oseba.  
 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 

Datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena . 
 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. 
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),  
- druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, 

dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …). 
 
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in pravočasno oddane na predpisanih obrazcih z 
vsemi zahtevanimi dokazili.  
 
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok 
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni,  se zavržejo, 
neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog. 

 
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer 
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za urejanje prostora, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti 
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana 
je dokončna. 
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XI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS  
 
Rok za oddajo vlog je 31. marec 2023.  
 
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, ki je del razpisne 
dokumentacije. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga 
poslana v posebni ovojnici.  
 
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na 
naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ali oddana osebno v vložišču Mestne občine Velenje, 
kletna etaža. 
 
 
XII. ODPIRANJE VLOG 
 
Odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno. 
 
 
XIII. DODATNE INFORMACIJE 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom  lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na 
telefonski številki 03/ 896-16-90 ali preko elektronskega naslova: mojca.kodric@velenje.si. 
 
 
Številka: 3301-0001/2023 
Datum: 16. februar 2023 
 
 
         Peter DERMOL 
                 župan 

mailto:mojca.kodric@velenje.si

