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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Odloka o proračunu občine Laško za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 33/18),  in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Laško za obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 39/15 in 50/15) – (v nadaljevanju 
pravilnik), Občina Laško objavlja 
 
 

J A V N I  R A Z P I S 
 

za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2019 

 
 

I. NAROČNIK 

 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2019 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 
1407/2013.  
 
Sredstva v višini 70.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2019 
in se dodelijo za naslednje ukrepe: 
 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO:                    VIŠINA SREDSTEV 

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 

 PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov 

 

                            38.000 EUR 

 

                            11.000 EUR 

UKREPI DE MINIMIS:   

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja. 

 

                            12.000 EUR 
 
 
 
                             3.000 EUR                                                                                                                                                                                                               

OSTALI UKREPI:   

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

                             6.000 EUR 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069
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Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik).  
 
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, 
se lahko na predlog komisije za obravnavo vlog javnega razpisa, prerazporedijo na postavke, 
kjer se pokaže največja potreba.  
 
 

III. UPRAVIČENCI 

 
Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko 
obdobje 2015-2020.  
 

IV. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014, VIŠINA SREDSTEV,     
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 
 

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 

 posodabljanje kmetijskih gospodarstev (SM 05300)              38.000 EUR 

 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (SM 05300)             11.000 EUR 

 
(1) 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. 

 
(2) 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; 
- naložbe, ki se izvajajo izven območja občine; 
- naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 

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

 
(3) Omejitve: 

- Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost  razen, kadar po predpisih, ki 
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv. 

- Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so: 
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- 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:  

- 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. 

- Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države. 

- Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 
 

(4) Upoštevati se mora kumulacija skladno z 8. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014  
in 12. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Laško za programsko obdobje 2015-2020. 
 

PODUKREP 1.1 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 

 
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 

gospodarstvih. 

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali 
nadomestni član s pooblastilom.  

 
(3) Upravičeni stroški so: 

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

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

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže…); 
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk; 
- stroški novogradnje ali rekonstrukcije sadovnjakov;  
- stroški nakupa večletnih rastlin. 

 
(4) 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.  
 

(5) Pogoji za pridobitev so: 
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 

razpisne dokumentacije, 
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- 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 imeti presojo vplivov na okolje, mora skladno z določili 14(5) 
člena Uredbe 702/2014, upravičenec le-to predložiti skupaj z vlogo za pridobitev 
pomoči; 

- najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred začetkom izvajanja 
del; 

- ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) 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 (če je vrednost naložbe višja od 20.000,00 EUR neto pomoči); 
- izpis iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov (izpis RKG-GERK), 
- potrdilo o zavarovanju (izjava o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ ) – 

samo v primeru, če je kmečki zavarovanec; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca 

kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo nosilca 
kmetijskega gospodarstva, 

- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 

navedenih ciljev ukrepa, 
- po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec 

pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 
 

(6) Intenzivnost pomoči:  
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in 
števila prispelih vlog. 

 
(7) Najvišji znesek dodeljene pomoči za podukrep 1.1 je 3.500 EUR na kmetijsko 

gospodarstvo na leto.  
 

(8) Skupna višina dodeljenih sredstev  iz podukrepa 1.1, podukrepa 1.2 in ukrepa 4 v 
programskem obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo.  

 

Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Laško v letu 2019 za podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev so:  

            
ZAP. 
ŠT. 

MERILA  ŠT. TOČK 

1. Naložbeni vidik (ustreznost naložbe):  
   naložba v pridelavo vrtnin   20 točk 

   naložbe v trajne nasade  15 točk 

   naložba v poslopja in 
objekte  

 ostale naložbe   

 
10 točk 
5 točk 

2. Proizvodni vidik (število GVŽ):   
   nad 20 GVŽ    20 točk 

   nad 10 do vključno 20 GVŽ  15 točk 
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   nad 5 do vključno 10 GVŽ  

 do vključno 5 GVŽ 

 0 GVŽ                                         

10 točk 
5 točk  
 0 točk 

3. Vlagatelj (kmetijsko gospodarstvo) je že pridobil 
sredstva na podlagi razpisa za kmetijstvo od leta 
2015, in sicer:  

 

   vlagatelj še ni pridobil 
sredstev    

 
30 točk 

   v višini do vključno 2.000 
EUR   

 
10 točk 

   v višini nad 2.000 EUR do 
vključno 3.500 EUR  

 v višini nad 3.500 EUR 

 
5 točk 
0 točk 

4. Od leta 2015 naprej je vlagatelj že kandidiral za 
pridobitev sredstev po razpisu za kmetijstvo: 

 

   da, vendar še ni prejel 
sredstev 

 
20 točk 

   ne  

 da, vendar je že prejel 
sredstva 

10 točk 
 

0 točk 

5. Ekonomski vidik (vrsta zavarovanja vlagatelja):  
   kmečki zavarovanec 20 točk 

   ni kmečki zavarovanec 10 točk 

6. Socialni vidik (starost vlagatelja)  
   do vključno 40 let 20 točk 

   41 in več let  10 točk 

7. Naravovarstveni vidik (okoljska sprejemljivost 
primarne kmetijske pridelave): 

 

   kmetija izvaja EK in 
KOPOP  

 
20 točk 

   kmetija izvaja EK  15 točk 

   kmetija izvaja KOPOP  10 točk 

8. Pridelovalni vidik (težavnostne razmere za 
kmetovanje):   

 

   od 401 točke dalje      20 točk 

   od 201 do vključno 400 točk   15 točk 

   do vključno 200 točk  10 točk 

9. Razvrstitev v OND območje (območje naravnih 
danosti) :    

 

   višinsko       20 točk 

   strmo    15 točk 

   hribovsko   10 točk 

 

PODUKREP 1.2 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 

 
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali 
nadomestni član s pooblastilom oziroma pooblaščena oseba.  

 
(3) Upravičeni stroški so: 

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

 
(4) Upravičenci do pomoči so: 

- posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…); 

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

- imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi.  
 

(5) Pogoji za pridobitev so: 
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 

razpisne dokumentacije, 
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 
- ponudbe ali predračuni stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali pašnikov. Program del 
vključuje okvirno predračunsko vrednost del po ceniku oziroma po priznanih 
vrednostih iz PRP 2014-2020; 

- pri urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov se prizna prispevek v naravi vlagatelja v 
primeru, če je to upoštevano v načrtu izvedbe projekta s popisom del; 

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča; 
- najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele pred začetkom izvajanja del; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- izpis iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov (izpis RKG-GERK), 
- potrdilo o zavarovanju (izjava o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ ) – 

samo v primeru, če je kmečki zavarovanec; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca 

kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo nosilca 
kmetijskega gospodarstva, 

- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 

navedenih ciljev ukrepa, 
- po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec 

pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 
 
(6) Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in 
števila prispelih vlog. 

 
(7) Najvišji znesek dodeljene pomoči za podukrep 1.2 je 3.500 EUR na kmetijsko 

gospodarstvo na leto.  
 

(8) Skupna višina dodeljenih sredstev  iz podukrepa 1.1, podukrepa 1.2 in ukrepa 4 v 
programskem obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo.  
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Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Laško v letu 2019 za podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov so:  
ZAP. 
ŠT. 

MERILA  ŠT. TOČK 

1. Naložbeni vidik (ustreznost naložbe):  
   naložba v postavitev pašnika    20 točk 

   naložbe v ureditev 
kmetijskega zemljišča   

 
15 točk 

2. Proizvodni vidik (število GVŽ):   
   nad 20 GVŽ    20 točk 

   nad 10 do vključno 20 GVŽ  15 točk 

   nad 5 do vključno 10 GVŽ  

 do vključno 5 GVŽ 

 O GVŽ                                     

10 točk 
5 točk 
0 točk 

3. Vlagatelj (kmetijsko gospodarstvo) je že pridobil 
sredstva na podlagi razpisa za kmetijstvo od leta 2015, 
in sicer:  

 

   vlagatelj še ni pridobil 
sredstev    

 
30 točk 

   v višini do vključno 2.000 
EUR   

 
10 točk 

   v višini nad 2.000 EUR do 
vključno 3.500 EUR  

 v višini nad 3.500 EUR 

 
5 točk 
0 točk 

4. Od leta 2015 naprej je vlagatelj že kandidiral za 
pridobitev sredstev po razpisu za kmetijstvo: 

 

   da, vendar še ni prejel 
sredstev 

 
20 točk 

   ne  

 da, vendar je že prejel 
sredstva 

10 točk 
 

0 točk 

5. Ekonomski vidik (vrsta zavarovanja vlagatelja):  
   kmečki zavarovanec 20 točk 

   ni kmečki zavarovanec 10 točk 

6. Socialni vidik (starost vlagatelja)  
   do vključno 40 let 20 točk 

   41 in več let  10 točk 

7. Naravovarstveni vidik (okoljska sprejemljivost 
primarne kmetijske pridelave): 

 

   kmetija izvaja EK in KOPOP  20 točk 

   kmetija izvaja EK  15 točk 

   kmetija izvaja KOPOP  10 točk 

8. Pridelovalni vidik (težavnostne razmere za 
kmetovanje):   

 

   od 401 točke dalje      20 točk 

   od 201 do vključno 400 točk   15 točk 

   do vključno 200 točk  10 točk 

9. Razvrstitev v OND (območje naravnih danosti):     
   višinsko       20 točk 

   strmo    15 točk 

   hribovsko   10 točk 
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V. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013, VIŠINA 
SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki: 
- nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države; 
- imajo neplačane zapadle prispevke in plače do zaposlenih.  

 
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, 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. 
 

(6) 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 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. 

 
(7) 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 dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi 
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013. 

 
(8) Upoštevati se mora kumulacija skladno z 19. členom Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-
2020. 

 
(9) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev 

sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 
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UKREP 4: POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI 

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (SM 05300):  12.000 EUR 

 
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih. 

 
(2) Upravičeni stroški so: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  
nekmetijske dejavnosti. 

 Pomoč se ne dodeli za nakup telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, 
 

(3) Upravičenci do pomoči so: 
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z 

nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine; 
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih 

kmetijskih površin.  
 
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so: 

- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 
razpisne dokumentacije, 

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; 
- izjavo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 

opravljanje dejavnosti; 
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi; 
- 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; 
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov; 
- najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred začetkom izvajanja 

del; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca 

kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo nosilca 
kmetijskega gospodarstva (veljajo računi od 1. 1. 2019 do 27. 9. 2019). 

 
(5) Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov. 
 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in 
števila prispelih vlog. 
 

(6) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep 4 je 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na 
leto.  
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(7) Skupna višina dodeljenih sredstev  iz podukrepa 1.1, podukrepa 1.2 in ukrepa 4 v 
programskem obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo.  

 
Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2019 za ukrep 4 – Pomoč za 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji so: 
 
ZAP. 
ŠT. 

MERILA                             ŠT. 
TOČK 

1. Dejavnost je registrirana za:   

   turizem na kmetiji  

 predelava kmetijskih in živilskih 
proizvodov 

 trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov 

 ostale nekmetijske dejavnosti  

20 točk 
 

15 točk 
 

10 točk 
5 točk 

2. Vlagatelj (kmetijsko gospodarstvo) je že pridobil 
sredstva na podlagi razpisa za kmetijstvo od leta 2015, 
in sicer:  

 

   vlagatelj še ni pridobil sredstev    20 točk 

   v višini do vključno 2.000 EUR   10 točk 

   v višini nad 2.000 EUR do vključno 
3.500 EUR  

 v višini nad 3.500 EUR 

5 točk 
 

0 točk 
 

3. Od leta 2015 naprej je že kandidiral za pridobitev 
sredstev po razpisu za kmetijstvo: 

 

   da, vendar še ni prejel sredstev 20 točk 

   ne  

 da, vendar je že prejel sredstva 

10 točk 
0 točk 

4. Socialni vidik (starost vlagatelja)  
   do vključno 40 let 20 točk 

   41 in več let  10 točk 

5. Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost:   

   dejavnost bo registrirana v tekočem 
letu 

 dejavnost je že registrirana 

 
10 točk 
5 točk 

 

UKREP 5:  POMOČ ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU 
NEKMETIJSKIH  DEJAVNOSTI NA KMETIJI TER PREDELAVE IN TRŽENJA                   

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (SM 05300):  3.000 EUR 

 
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in 

njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 

 
(2) Upravičeni stroški so: 

- stroški za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 
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- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ( pri avtobusnih prevozih 
je upravičen strošek prevoza po območju Slovenije); 

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 
 

(3) Upravičenci do pomoči so: 
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, 

gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo 
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja.  

 
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so: 

- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 
razpisne dokumentacije; 

- izpis iz AJPES-a o registraciji organizacije ali društva oz. združenja ter dokazilo, da 
podjetje ni v težavah; 

- predračun oziroma račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 
- podati naknadno skupaj z zahtevkom (veljajo računi od 1. 1. 2019 do 27. 9. 2019); 

- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi 
dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov; Iz programa 
mora biti razvidno koliko sredstev je namenjenih za posamezno občino (v primeru, da 
so člani iz več občin) in katere dejavnosti so predvidene. 

- seznam članov oziroma izjava o številu članov na območju občine Laško. 
 
(5) Intenzivnost pomoči: 

- do 100 % upravičenih stroškov. 
 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in 
števila prispelih vlog. 
 

(6) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je 1.000  EUR.    
 

Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Laško v letu 2019 za ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
so: 
 
ZAP. 
ŠT. 

MERILA  ŠT. TOČK 

1. Sedež izvajalca:  
   sedež v občini Laško 20 točk 

   podružnica v občini Laško 10 točk 

   sedež v drugi občini (člani iz 
občine Laško) 

 
5 točk 

 
2. Število članov društva ali združenja z območja občine 

Laško: 
 

   51 in več članov              20 točk 

   od 21 do vključno 50 članov 15 točk 

   od 11 do vključno 20 članov 10 točk 

   do vključno 10 članov 5 točk 
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3. Višina finančno ovrednotenega programa 
izobraževanja  usposabljanja (za udeležence občine 
Laško) 

 

   nad 2.000 EUR   20 točk 

   nad 1.000,00 do vključno 2.000 
EUR 

 
10 točk 

   do vključno 1.000 EUR   5 točk 

 

VI. OSTALI UKREPI OBČINE, VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, 
UPRAVIČENCI,      POGOJI IN MERILA 

 

UKREP 6:  PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA, 
ČEBELARSTVA,  GOZDARSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA                  

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (SM 05300):  6.000 EUR 

 
(1) Namen ukrepa:  

Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih 
je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. 
Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom 
in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja.  

 
(2) Cilji ukrepa so:  

 ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju;  

 dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.  
 

(3) Upravičeni stroški so: 

 stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),  

 materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov, 

 stroški pogostitev občnega zbora in društvenih prireditev,  

 nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 

 izdelava publikacij o delovanju društev,  

 stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, 
kulturni prazniki in podobno).  

 
(4) Splošni pogoji upravičenosti:  

 sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.  
 

(5) Pomoč se ne odobri za:  

 izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske 
dejavnosti.  

 
(6) Upravičenci do pomoči so: 

– registrirana stanovska in interesna združenja, ki so registrirana oziroma delujejo na 
področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na 
območju občine Laško. 

 
(7) Pogoj za pridobitev sredstev so : 

– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 
razpisne dokumentacije, 

– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev pri pristojni upravni enoti ali izpis iz 
AJPES-a 

– seznam članov društva iz območja občine Laško (ime, priimek in naslov), 
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- plan dela za leto 2019 in ocena upravičenih stroškov (finančni načrt za leto 2019), Iz 
plana oz. načrta mora biti razvidno koliko sredstev je namenjenih za posamezno 
občino (v primeru, da so člani iz več občin). 

– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se 
glasijo na naziv društva oz. združenja z datumom opravljene storitve od 1. 12. 2018 
do 27. 9. 2019) – podati naknadno skupaj z zahtevkom. 

 
(8) Intenzivnost pomoči: 

– do 100% upravičenih stroškov.  
 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in 
števila prispelih vlog. 
 

(9) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep 6 je 2.000 EUR.  
 
Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Laško v letu 2019 za ukrep 6 – Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja so: 
 
ZAP. 
ŠT. 

MERILA  ŠT. TOČK 

1. Število članov društva ali združenja z območja občine 
Laško: 

 

   51 in več članov 20 točk 

   od 21 do vključno 50 članov 15 točk 

   od 11 do vključno 20 članov 

 do vključno 10 članov 

10 točk 
5 točk 

2. Sedež društva/združenja:  
   sedež v občini Laško 20 točk 

   sedež v drugi občini (člani iz 
občine Laško) 

 
10 točk 

3. Višina ocenjenih stroškov (finančni načrt za leto 2019) 
– za člane z območja občine Laško  

 

   nad 4.000 EUR     

 nad 2.000 do vključno 4.000 
EUR  

 do vključno 2.000 EUR    

20 točk 
 

10 točk 
5 točk 

4. Promocija, sodelovanje in tradicionalnost:  
   prireditve oz. projekti, ki 

prispevajo k promociji oz. 
prepoznavnosti občine   

 
 

10 točk 

   sodelovanje z Občino Laško ali 
z drugimi organizacijami v 
občini Laško 

 
 

5 točk 

   vsakoletna izvedba prireditve 
oz. projekta (več kot 2 leti 
zaporedoma)   

 
 

5 točk 

 

VII. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUMI ODPIRANJA 
VLOG IN ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV 

 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

 prijavni obrazec (1, 4, 5 ali 6) za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2019, 
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 obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 
 

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, 
opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov 
za prijavo, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.  
 
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukrepov (podukrep 1.1, 
podukrep 1.2, ukrep 4, ukrep 5 ali ukrep 6), mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.   
 
Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji: 
 
 UKREP ROK ZA PRIJAVO DATUM ODPIRANJA 

VLOG 
ROK ZA ODDAJO 
ZAHTEVKOV 

1.  VSI UKREPI 10. april 2019 17. april 2019 27. september 
2019 

 

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG 

 
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravočasnih vlog ter jih oceni na 
podlagi pogojev in meril iz tega razpisa.  
 
Pri ukrepih 1 in 4 komisija, glede na doseženo število točk posameznega vlagatelja, oblikuje 
seznam upravičencev. Seznam upravičencev se oblikuje za vsak ukrep (podukrep) posebej 
in sredstva se glede na število doseženih točk delijo upravičencem do porabe sredstev na 
posamezni proračunski postavki. V kolikor se po končanem ocenjevanju izkaže, da imata 
dva ali več vlagateljev enako število točk pri posameznem ukrepu (podukrepu) ima prednost 
tisti, ki dosega več točk pri merilih za izbor prijav. Upoštevajo se dosežene točke znotraj 
posameznih meril, in sicer je prednostni vrstni red določen po zaporednih številkah meril za 
vsak ukrep. Če na podlagi doseženega števila točk znotraj posameznega merila ne bo 
mogoče razdeliti sredstev, se upošteva kronološki vrstni red, to je oddaja pravočasne vloge. 
Komisija v tem primeru preveri uro in datum oddaje priporočene pošiljke oziroma uro in 
datum prejema pošiljke (vloge) na Občini Laško. V primeru, da vloga ne bo popolna pa po uri 
in datumu oddaje dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge.  
 
Pri ukrepu 5 in 6 bodo upravičencem razdeljena sredstva na podlagi doseženih točk, 
razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog. Dodeljena vrednost ne more biti večja od 
višine upravičenih stroškov.    
 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in vloge, ki ne bodo oddane v roku, 
bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 
 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog strokovne komisije, ki je 
imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem se izda odločba o 
višini odobrenih sredstev, namenu in upravičenih stroških za posamezen ukrep. Hkrati se jih 
pozove k podpisu pogodbe. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni 
od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.  
 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe. Z izbranimi 
kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev. 
 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma 
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dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na 
Občino Laško najkasneje do v razpisu določenih rokov za oddajo zahtevkov. 
 
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep 1, morajo biti z 
datumom po prejemu odločbe. Račune z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi, kot 
račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Medtem ko za 
ukrep 4 in 5 veljajo računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2019 
ter za ukrep 6 od 1. 12. 2018  do 27. 9. 2019.   
 
Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov ali podukrepov, kjer gre za sofinanciranje 
naložb (naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1 in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – ukrep 4) se lahko za 
tovrstne prijave skupaj odobri največ 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2019.  
 

IX. NADZOR IN SANKCIJE 

 
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Laško, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva. Komisija, ki jo 
imenuje župan, preveri realizacijo naložb na terenu.  
 
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; 

 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 po tem pravilniku za naslednji dve leti.  

 
V kolikor upravičenec ne odda zahtevka do datumov navedenih v razpisu oz. naložbe ne 
izvede, izgubi pravico do pridobitve sredstev potem pravilniku za naslednje leto.  
 

X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 

 
Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno 
dobiti na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko 
dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna 
ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić,  tel. št. 03/7338-736, e-naslov: edina.memic@lasko.si  
v času uradnih ur. 
 
 
Datum:                                                    Župan Občine Laško 
Številka: 430-5/2019                                                                 Franc Zdolšek  

http://www.lasko.si/
mailto:edina.memic@lasko.si

