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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvo-
ja kmetijstva in podeželja v občini Mislinja za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
37/2015; v nadaljevanju Pravilnik), sprejetega Odloka o pro-
računu Občine Mislinja za leto 2018 (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 57/2017 in na predlog Komisije za kmetijstvo 
Občine Mislinja z dne 27. 11. 2017, Občina Mislinja (v nada-
ljevanju občina) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
FINANČNIH SREDSTEV ZA 
OHRANJANJE IN RAZVOJ

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI MISLINJA V LETU 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Občina Mislinja objavlja razpis za dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja za leto 2018 v občini, ki se dodeljujejo skladno z Ured-
bo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

Sredstva v višini 22.064,00 € so zagotovljena v proračunu 
občine za leto 2018 na proračunski postavki 11002 – Sofi-
nanciranje na področju kmetijstva.

Sredstva se bodo v letu 2018 dodeljevala za naslednje ukre-
pe (po Pravilniku):

Zap. št. Vrsta ukrepa Odobr. sredstva 
A. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

1.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospo-
darstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvo-
dnjo (13. člen Pravilnika) od tega:

Zap. št. Vrsta ukrepa Odobr. sredstva 
PODUKREP 1.1 
a) stroški nakupa kmetijske mehanizacije – 

mala kmetijska mehanizacija npr. motokul-
tivatorji, priključki za motokultivatorje, sa-
mohodne kosilnice, mulčerji, priključki za 
traktorje – za obdelovanje strmih površin 
(kmetija leži v gorsko višinskem območju), 
česala za obdelovanje njivskih površin, 
medvrstni okopalniki in gredičarji – pola-
galci folije, stroji – prekopalniki – freze 10–
80 cm delovne širine, česalniki trave, gre-
dičar + polagalec folije in namakalnih cevi, 
sadilec sadik, sejalnica za setev semen v 
platoje itd.: 2.500,00 €

b) sofinanciranje stroškov nakupa rastlinjaka, 
montaže ter opreme v rastlinjaku velikosti 
minimalno 40 m²): 1.000,00 €

c) stroški nakupa trajnih rastlin: 
 ~ za visokodebelne sadovnjake in grmičev-
je – jagodičevje (maline, borovnice, bru-
snice, jagode ipd.): 1.500,00 €

5.000,00

PODUKREP 1.2:  
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov v viši-
ni 3.000,00 €, od tega:
a) stroški izvedbe del za nezahtevne agrome-

lioracije: 1.500 €
b) stroški nakupa opreme za ograditev in pre-

graditev pašnikov z ograjo: 1.500,00 € 

3.000,00

2. 
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja 
in informiranja (16. člen Pravilnika)

8.064,00

B. OSTALI UKREPI OBČINE 

3.
UKREP 9: Podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva in razvoja podeželja (24. člen 
Pravilnika)

6.000,00

Skupaj 22.064,00 €

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki 
so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilni-
kom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini. 

III. SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

1. Splošna finančna določila: 

1.  Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo de-
janska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upra-
vičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki 
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi in 
višini finančnih sredstev odloči, na predlog s strani žu-
pana imenovane strokovne komisije, pooblaščena ose-
ba. Strokovna komisija lahko predlaga tudi spremembe 
okvirne višine sredstev po posameznih ukrepih z name-
nom, da se počrpajo vsa proračunska sredstva, namenje-
na za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. 

2.  Sofinanciranje ukrepa, ki se bo izvajal v letu 2018 in bo 
predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na po-
dročju kmetijstva, je lahko začeto pred izdajo uprav-
nega akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi 
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sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu 
le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega 
akta do zaključka razpisnega postopka do 20. 12. 2018 
(računi morajo biti izdani po prejemu sklepa o odobritvi 
pomoči). 

3.  Dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija oziroma 
potrdilo/dokazilo o plačanem računu), ki jih upraviče-
nec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z 
datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 

2. Upravičenci do pomoči: 
1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 

podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziro-
ma v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014, dejavna v kmetijskem sektor-
ju (na področju predelave kmetijskih proizvodov in trže-
nja kmetijskih proizvodov) ter so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo sedež ter večino obdeloval-
nih površin v občini (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih 
gospodarstev);

2. registrirana društva in združenja, ki delujejo na podro-
čju kmetijstva ter imajo sedež na območju občine oziro-
ma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na ob-
močju občine oziroma so njihovi člani z območja občine;

3. kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvo-
dnje opravljajo na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih 
površin;

4. člani in delavci kmetijskih gospodarstev, vpisani v regi-
ster kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na obmo-
čju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem 
sektorju;

5. pomoč za izvajanje ukrepa 4, ki je namenjena upravi-
čencem iz prve točke v obliki subvencioniranih storitev 
se izplača izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so 
ustrezno registrirani za opravljanje storitev.

IV. UKREPI, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN 
MERILA

A. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI 
NEOPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH GO-
SPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO 
PROIZVODNJO

Cilji ukrepa:
• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega ve-
ljavne standarde Unije;

• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasaci-
jo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z ener-
gijo in vodo.

Višina razpisanih sredstev je 8.000,00 €. 

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

PODUKREP 1.1: POSODABLJANJE KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV

a) stroški nakupa kmetijske mehanizacije (mala kmetijska 
mehanizacija in priključki za strme terene v gorsko vi-
šinskem območju)
• višina razpisanih sredstev: 2.500,00 €

b) stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastli-
njaku (velikost najmanj 40 m²)
• višina razpisanih sredstev: 1.000,00 €

Pomoči se dodelijo za naložbe v poljedelsko zelenjadarsko 
proizvodnjo.

Upravičeni stroški:
Pod a) Sofinanciran bo strošek nakupa nove male kmetijske 
mehanizacije npr. motokultivatorji, priključki za motokulti-
vatorje, samohodne kosilnice, mulčerji, priključki za trak-
torje – za obdelovanje strmih površin (kmetija leži v gorsko 
višinskem območju), česala za obdelovanje njivskih površin, 
medvrstni okopalniki in gredičarji – polagalci folije, stroji – 
prekopalniki – freze 10–80 cm delovne širine, česalniki tra-
ve, gredičar + polagalec folije in namakalnih cevi, sadilec sa-
dik, sejalnica za setev semen v platoje itd. 
Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov nakupa kmetijske 
mehanizacije je 1.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo le-
tno, od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov.

Pod b) Sofinanciran bo strošek nakupa in postavitve rastli-
njaka, montaže ter opreme v rastlinjaku (velikost najmanj 
40 m²) ter morebitna potrebna avtomatika odpiranja in za-
piranja, premična miza za vzgojo sadik ter tehnika za nama-
kanje in ogrevanje. 
Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov nakupa in postavi-
tve rastlinjaka je 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo le-
tno, od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov.

Upravičenci: 
• kmetijska gospodarstva

Prejemnik/upravičenec sredstev lahko prejme sredstva za 
izkazan interes, v kolikor bo postavil opremo oz. uporabljal 
stroj na kmetiji, kjer ima tudi sedež KMG-MID.

Prejemnik se obvezuje, da se bo po prejemu občinskih sred-
stev – sofinanciranje kmetijske mehanizacije in opreme iz 
razpisa, vsaj do leta 2020 ukvarjal s poljedelsko zelenjadar-
sko proizvodnjo in s tem zagotavljal viške pridelane hrane, 
ki jih bo ponudil občanom občine Mislinja in drugim na 
trgu.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1: NALOŽBE V 

OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA 
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NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRI-
MARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO;

• kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

• predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o 
predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

• podpisano izjavo, s katero nosilec kmetijskega gospodar-
stva zagotavlja, da se bo vsaj 5 let ukvarjal s kmetijsko, po-
ljedelsko, zelenjadarsko ali živinorejsko proizvodnjo in bo 
viške pridelane hrane nudil tudi drugim občanom.

Označitev vlog:

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne od-
piraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2018 – posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev, s pripisom za prijavo pod a) 
oprema, za prijavo pod b) rastlinjaki. 

c) Stroški nakupa trajnih rastlin (naložbe v travniške 
sadovnjake)

Višina razpisanih sredstev: 1.500,00 €.

Sofinancirajo se stroški nakupa trajnih rastlin: visokodebel-
nih dreves v sadovnjaku in grmičevja – jagodičevja (maline, 
borovnice, brusnice, jagode itd.) za tovrstne nasade.

Upravičeni stroški: 
• stroški nakupa trajnih rastlin: visokodebelnih dreves v sa-

dovnjaku in grmičevja – jagodičevja.

Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih stroškov naložb 
na kmetijskih gospodarstvih oziroma je gornja meja sofi-
nanciranja sadik maksimalno do 30 sadik za travniške sa-
dovnjake na posamezno kmetijsko gospodarstvo letno. Pri 
sofinanciranju jagodičevja pa je minimalna količina 30 sa-
dik na upravičenca.

Upravičenci: 
• kmetijska gospodarstva; 
• ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji – za izvedbo 

dobave in razdelitve (pooblastilo mora vsebovati ime in 
priimek nosilca KMG MID, naslov, KMG-MID, davčno 
številko in podpis); kot dokazilo za prejem sadik.

Pogoji za pridobitev:
• ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-

kočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1: NALOŽBE V 

OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA 
NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRI-
MARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO;

• kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (če vlo-
go predloži kmetijsko gospodarstvo);

• predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o 
predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

• v primeru prijave na razpis pooblaščenega vlagatelja, s 
strani upravičenca mora pooblaščeni vlagatelj predloži-
ti pooblastilo le-tega, ime in priimek nosilca KMG MID, 
naslov, KMG-MID, davčno številko in podpis; prav tako 
mora pooblaščeni vlagatelj potem, ko je na razpisu uspel 
– pridobil ustrezen akt, skupaj z zahtevkom za sredstva 
izstaviti podpisan obrazec prejemnika o prejemu sadik;

• pooblaščeni vlagatelj mora predložiti tudi potrdilo o regi-
straciji oziroma izpis iz sodnega registra.

Označitev vlog:

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne 
odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2018 – po-
sodabljanje kmetijskih gospodarstev, naložbe v travniške 
sadovnjake«. 

PODUKREP 1.2: UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
PAŠNIKOV

a) za izvedbo del za nezahtevne agromelioracije: 1.500,00 €.

b) za nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 
ograjo: 1.500,00 €.

Sofinancira se izvedba del za nezahtevne agromelioracije in 
nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo. 

Upravičeni stroški so: 

a) za izvedbo del za nezahtevne agromelioracije
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije.

b) za nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 
ograjo
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(pašniki);
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo.

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov nezahtevne agro-
melioracije je 1.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo letno, 
od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov.

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov nakupa opreme za 
ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo je 1.000,00 € na 
kmetijsko gospodarstvo letno, od katerih se sofinancira do 
50 % teh stroškov.

Upravičenci do pomoči so:
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• kmetijska gospodarstva.

Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za 

izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba (kadar je predmet podpore ure-
ditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija);

• kopija katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z označe-
no oziroma vrisano površino pašnika (kadar je predmet 
podpore ureditev pašnikov);

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v prime-
ru zakupa zemljišča;

• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: 
• izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1: NALOŽBE V 

OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA 
NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRI-
MARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO;

• kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2017 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

• predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o 
predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

• dokazilo o lastništvu za zemljišče oziroma dokazilo o za-
kupu zemljišča; 

• kopija katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z označe-
no površino predvidenih agromelioracij in program del 
(kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč 
ali nezahtevna agromelioracija), ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba KGZS Celje, Izpostava Slovenj Gradec; 

• kopija katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z označe-
no oziroma vrisano površino pašnika (kadar je predmet 
podpore ureditev pašnikov).

V primeru večjega števila vlagateljev imajo prednost tisti, ki 
za ta namen še niso prejeli sredstev oz. ki so manjkrat preje-
li sredstva za ta ukrep. V kolikor sredstva ne bodo izkorišče-
na, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prej-
šnjih letih sredstva za ta namen že prejeli. 

Označitev vlog:

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako za

a) za izvedbo del za nezahtevne agromelioracije: 
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 
2018 – urejanje kmetijskih zemljišč – nezahtevne 
agromelioracije«;

b) za nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 
ograjo
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2018 – 
urejanje kmetijskih zemljišč – pašniki«.

UKREP 4: POMOČ ZA DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA 
IN INFORMIRANJA

Višina razpisanih sredstev: 8.064,00 € 

Cilji ukrepa:
• zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in 

usposobljenosti v kmetijskem sektorju. 

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljav-
nih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in viš-
jega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študij-
skih 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 na-

ložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se upo-
rabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja 
predstavitvenega projekta. 

Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov.

Upravičenci do pomoči:
• člani in delavci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register 

kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju ob-
čine 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.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki 
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine. 

Prejemnik pomoči: 
• pomoč se izplača najugodnejšemu izvajalcu storitev pre-

nosa znanja in informiranja, razen za stroške potovanja, 
nastanitve in dnevnic udeležencev, kjer je prejemnik po-
moči upravičenec do pomoči.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in in-
formiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec uspo-
sabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in dru-
ge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v 
razpisni dokumentaciji. 

Pogoji za pridobitev:
•  dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
• program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s pre-

dračunom stroškov;
• drugi pogoji, opredeljeni v javnem razpisu.

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: 
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• izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 2: POMOČ ZA 
DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA IN INFORMIRANJA;

• dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
• program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s pre-

dračunom stroškov.

Označitev vlog:

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne od-
piraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2018 – dejavnost 
prenosa znanja in informiranja«.

B. OSTALI UKREPI OBČINE 

UKREP 9: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODRO-
ČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA

Višina razpisanih sredstev: 6.000,00 €

Cilji ukrepa:
• zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva 

ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja;
• ohraniti delovanje društev, povezanih s kmetijstvom, če-

belarstvom, gozdarstvom, prehrano in jih spodbujati pri 
njihovem delovanju;

• dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.

Upravičeni stroški: 
• finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, pri 

izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva tudi de-
lež članstva z območja občine, v kolikor društvo deluje na 
območju več občin.

Sofinancira se do 100 % prijavljenega programa društva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izva-

jajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju obči-
ne oziroma so njihovi člani z območja občine;

• programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov z 
območja občine;

• obvezno vsebinsko in finančno poročilo za prejeta 
sredstva. 

Pomoč se ne dodeli 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;

• programe, za katere bodo ali so že bila pridobljena sred-
stva na razpisih v drugih občinah;

• društva, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

Upravičenci do pomoči:
• registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju 

kmetijstva ter imajo sedež na območju občine oziroma iz-
vajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju 
občine oziroma so njihovi člani z območja občine.

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:

• izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 3: PODPORA DE-
LOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN 
RAZVOJA PODEŽELJA;

• finančno in vsebinsko ovrednoten program dela društva 
za leto 2018 s priloženimi predračuni oziroma druga do-
kazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov za ak-
tivnosti iz programa dela;

• kopija odločbe o vpisu v register društev; 
• seznam oziroma število vseh članov in posebej seznam 

oziroma število članov iz občine Mislinja.

Označitev vlog:

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne 
odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2018 – pod-
pora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja«.

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti na naslov: Občina 
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja ali osebno v tajni-
štvu Občine do vključno 5. 2. 2018. Vloga se šteje za pravo-
časno, če prispe do 5. 2. na Občino Mislinja ali pa je dne 5. 
2. oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in na-
slov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 
2018 (ter ukrep, na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V prime-
ru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga 
poslana v posebni ovojnici.

VI. OBRAVNAVANJE VLOG

Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljeva-
nju: komisija), ki jo imenuje župan občine. 

Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posame-
znih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
• zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna ob-

čine za leto 2018;
• zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sred-

stev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na predlog komi-
sije pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o viši-
ni odobrenih sredstev za posamezen ukrep. 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomo-
či se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo 
na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo 
dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti (računi, situacije …). 
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Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili.

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge 
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepo-
polne vloge komisija v roku 5 dni od odpiranja pisno pozo-
ve k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema po-
ziva. Vloga, ki je vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, 
se zavrže.

VII. NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja 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 nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po 
pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripa-
dajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pra-
vico do pridobitve drugih sredstev po pravilniku za nasle-
dnji dve leti.

VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Mislinja: 
www.mislinja.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo 
v času uradnih ur na Občini Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 
Mislinja.

IX. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu 
na tel. št.: (02) 88 57 342. 

Številka: 330-03/2017
Datum: december 2017

Občina Mislinja


