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Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica na 
Pohorju za programsko obdobje 2015 - 2020 (MUV, št. 20/2015, 25/2015), Občina Ribnica na Pohorju objavlja  

 
 

J A V N I   R A Z P I S 
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA 

IN PODEŽELJA V OBČINI RIBNICA NA POHORJU V LETU 2018 

 
 
 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Ribnica na Pohorju v letu 2018 po shemi državnih pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in De minimis pomoči na podlagi Uredbe Komisije (EU) 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).  
 
Sredstva se dodeljujejo v letu 2018 v določeni višini kot nepovratna sredstva za naslednje ukrepe: 
 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014); 

2. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (Uredbo Komisije 
(EU) št. 702/2014); 

3. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju (De minimis - 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013); 

4. Pomoč za gozdarstvo (De minimis - Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013). 

 
 
 

II. UPRAVIČENCI 
 
Upravičenci do pomoči so: 
1. za ukrep Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo 
 
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
- kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, 

oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine 
 
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 

(pašna skupnost, agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, 

oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine. 
 

2. za ukrep Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.  
 

3. za ukrep Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
- društva in združenja,  



- registrirani izvajalci.  
 
4. za ukrep Pomoč za gozdarstvo 

- kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, 
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.  
 

Upravičenci, ki so v preteklih dveh letih že prejeli sredstva na javnem razpisu o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica na Pohorju, lahko v tekočem letu kandidirajo na javni razpis, 
vendar imajo pred njimi prednost upravičenci, ki sredstev v preteklih dveh letih še niso prejeli. Sredstva se 
najprej razdelijo med novimi upravičenci, v primeru, da sredstva ostanejo, pa se le ta razdelijo med upravičence, 
ki so uspešno kandidirali na katerem izmed javnih razpisov v preteklih dveh letih. 
 
 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  
 
Višina razpisanih sredstev je 13.200,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2018 na proračunskih postavkah 
110301 in 230301.  
 

 
IV. VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNI NAMEN, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV 

SREDSTEV  
 

 

1. 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 lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 

 
 
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. 
 

 
Predmet pomoči: 
 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – nameni se 4.700,00 EUR: 
 
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 kmetijskih gospodarstvih; 

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

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, razen namakalnih naprav; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…); 
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 

 
 
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.  

Min. vrednost investicije mora biti 500,00 EUR brez DDV 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  
 
 
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – nameni se 1.000,00 EUR: 
 
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. 

 
Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR.  

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki 
jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.  
 
 

2. Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
 
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.  
 
Upravičeni stroški: 

- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, 
- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  
- splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe); 
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 

 
Pomoč se ne dodeli: 

- za obratna sredstva; 
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; 
- za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- za naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane; 
- za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. 
- ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se 

take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi. 
 
 



Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov. 

 
Razpoložljiva sredstva : 1.000,00 EUR 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.  
 

 

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
 
Namen: 

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

 
 
Upravičeni stroški: 

1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna 
izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,...): 

- najem prostora,  
- honorar izvajalcu,  
- oglaševanje,  
- gradiva za udeležence,  
- stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 

2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: 
- honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi 

operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje. 

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanje na njih: 

- stroški udeležbe, 
- potni stroški, 
- stroškov publikacij, 
- najemnine razstavnih prostorov, 
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 

4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov 
vzpostavitve internetne strani). 

 
Podpore se ne dodelijo: 

 za že izvedene aktivnosti, 

 za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 

 
Intenzivnost pomoči: 

 pomoč lahko krije do 100% stroškov, 

 pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem 
 
Razpoložljiva sredstva : 500,00 EUR 
 
 

4. Pomoč za gozdarstvo 
 
Namen:  
Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.  
 
Predmet podpore:  
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu. 
 



Upravičeni stroški:  
-  gozdarska oprema in stroji, ki se uporabljajo za delo v gozdu (vitli, cepilci, motorne žage, gozdarske 

prikolice,….) 
 
Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov.  
 
Razpoložljiva sredstva: 6.000,00 EUR 

Min. vrednost investicije mora biti 500,00 EUR brez DDV. 
 
S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji. 
 
Pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let.  
 
 

V. PRIJAVNI OBRAZEC 
 
Prosilec mora predložiti izpolnjen prijavni obrazec, ki ga dvigne na občinski upravi Občine Ribnica na Pohorju od 
09.01.2018 v času uradnih ur pri Roku DRŽEČNIKU. Prijavni obrazec je dostopen tudi na spletni strani občine 
na naslovu:  http://www.ribnicanapohorju.si. 
 
 
 

VI. DOKUMENTACIJA, KI JO MORA PROSILEC PREDLOŽITI PRIJAVNEMU OBRAZCU 
 

Prosilec mora k prijavnemu obrazcu predložiti naslenja dokazila: 
 
1. za ukrepe Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo 
- 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 skladu 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 (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 
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 

predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča. 

 
2.  za ukrep naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov  

- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor 
upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči; 

- 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; 

- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja; 
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 

na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 
- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; 
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi; 

 
3. za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

- upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela;  
- predračun(i) oz. ponudbe za nameravano izvedbo aktivnosti. 

http://www.ribnicanapohorju.si/


 
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih 
pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.  

 
 
4. za ukrep Pomoč za gozdarstvo 

- dokazilo o lastništvu gozdnih parcel 
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 

 
 

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE 
 
Razpis se prične 09.01.2018. Zadnji rok za oddajo prijave je 01.10.2018. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje 
prijavni obrazec in obvezne priloge. Vloga se šteje za  pravočasno oddano, če je bila oddana osebno na upravo 
Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, do najkasneje 01.10.2018 do 12.00 
ure oziroma je bila istega dne oddana na pošto s priporočeno pošiljko. 
 
Odpiranje prijav bo predvidoma 04.10.2018. 
 
Pisne vloge, z vso dokumentacijo morajo biti oddane ali poslane v zapečatenem ovitku, z oznako na 
sprednji strani:  »Ne odpiraj – Kmetijstvo 2018«. 
 
 
 

VIII. ROK V KATEREM BODO PROSILCI OBVEŠČENI  
 
Sklep o izboru o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju 
bodo upravičenci obveščeni v 30 dneh po odpiranju vlog.  
 
 
 
Številka: 330-1/2018-2 
Ribnica na Pohorju, 09.01.2018 

                                                                 
 
 
       Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem 

              Predsednica Ana HUDERNIK l.r. 


