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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
37/2015), Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2019) in na predlog 
Komisije za kmetijstvo Občine Mislinja z dne 13. 2. 2020, 
Občina Mislinja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
FINANČNIH SREDSTEV ZA 
OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI MISLINJA V LETU 2020

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Mislinja (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovra-
tna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in 
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020, ki se dodeljuje-
jo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z no-
tranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), za-
dnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 
19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdar-
skem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v na-
daljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014), ra-
zen Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in ra-
zvoja podeželja, Ukrep 9. 

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva v višini 32.064,00 EUR so zagotovljena v proraču-
nu Občine Mislinja za leto 2020, na  prorač unsk i 
postavki 11002 – Sofinanciranje na področju kmetijstva. 

Sredstva se bodo v letu 2020 dodeljevala za naslednje 
ukrepe:

Ukrep 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
a) stroški nakupa kmetijske mehanizacije – mala kmetijska 

mehanizacija
5.500

b) sofinanciranje stroškov nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme

1.000 

c) stroški nakupa trajnih rastlin 1.500 
d) obnova hlevov 5.000 
Podukrep 1.2. urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
a) stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije 2.500 
b) stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo
2.500 

UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 8.064 
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva  
in podeželja

6.000 

3. SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, 
ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravil-
nikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Mislinja za programsko obdobje 2015–
2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/2015). 

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejan-
ska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upraviče-
nec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo 
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi in višini fi-
nančnih sredstev, odloči, na predlog s strani župana imeno-
vane strokovne komisije, pooblaščena oseba. Strokovna ko-
misija lahko predlaga tudi spremembe okvirne višine sred-
stev po posameznih ukrepih, z namenom, da se počrpajo 
vsa proračunska sredstva, namenjena za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja. 

V primeru večjega števila upravičencev imajo prednost ti-
sti, ki za posamezen ukrep iz občinskega proračuna v pre-
teklosti še niso prejeli sredstev oz. tisti, ki so manjkrat pre-
jeli sredstva za posamezen ukrep. V kolikor je med upravi-
čenci prosilec za sofinanciranje, ki je v preteklih letih (od 
leta  2017 do leta  2019) že prejel občinska sredstva iz posa-
meznega razpisanega ukrepa, na katerega se prijavlja, in je 
sredstev za sofinanciranje do razpisanega maksimuma za 
upravičence premalo, se takemu vlagatelju izda Sklep o ne 
dodelitvi sredstev.

V skladu s 7. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za 
programsko obdobje 2015–2020 se pomoč za UKREP 1 (Po-
dukrep 1.1. in Podukrep 1.2.) ne dodeli za davek na dodano 
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni 
povračljiv. 
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Sofinanciranje ukrepa, ki se bo izvajal v letu 2020 in bo 
predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju 
kmetijstva, je lahko začeto pred izdajo upravnega akta (skle-
pa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev in so upra-
vičeni stroški po tem razpisu tisti, ki bodo nastali naslednji 
dan od oddaje vloge na ta javni razpis do zaključka razpisne-
ga postopka do 10.12.2020. Računi morajo biti izdani nasle-
dnji dan od oddaje vloge upravičenca. 

Upravičenci do pomoči so:

1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mi-
kro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, 
oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sek-
torju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo sedež ter večino obdelovalnih površin v občini;

2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
in   majhna podjetja v primerih ukrepov za pomoči de 
minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo 
sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v regi-
ster kmetijskih in ima sedež  na območju 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. 

4. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, 
UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih 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.

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 nji-
hovega 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 Re-

publike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem pre-
strukturiranja vinogradov;

• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• obratna sredstva.

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

a) Stroški nakupa kmetijske mehanizacije – mala kmetijska 
mehanizacija 

5.500 €

Pomoči se dodelijo za naložbe v malo kmetijsko 
mehanizacijo. 

Upravičeni stroški: Sofinanciran bo strošek nakupa nove 
male kmetijske mehanizacije (ne gozdarske), kot so moto-
kultivatorji, priključki za motokultivatorje, samohodne ko-
silnice za košnjo krme, mulčerji, priključki za traktorje – 
za obdelovanje strmih površin (kmetija leži v gorsko vi-
šinskem 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, sajalnica za setev semen v platoje, osuševalne naprave 
in ostalo malo kmetijsko mehanizacijo.

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov nakupa male kme-
tijske mehanizacije je 1.000 EUR na kmetijsko gospodar-
stvo letno, od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov. 

Upravičenec sredstev lahko prejme sredstva za izkazan inte-
res, v kolikor bo postavil opremo oz. uporabljal mehanizaci-
jo na kmetiji, kjer ima tudi sedež kmetijskega gospodarstva.

Upravičenec mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1;

2. predložitev kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga – obrazec A in del subvencijske  vloge, iz katere je raz-
vidna površina Gerkov,) v tekočem oziroma  preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

3. predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini 
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
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b) Sofinanciranje stroškov nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme

1.000 €

Pomoči se dodelijo za naložbe v poljedelsko zelenjadarsko 
proizvodnjo.

Upravičeni stroški: Sofinanciran bo strošek nakupa in po-
stavitve rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku (veli-
kost najmanj 40 m2) ter morebitna potrebna avtomatika od-
piranja in zapiranja, premična miza za vzgojo sadik. Opre-
ma za namakanje ni upravičena do sofinanciranja zaradi 
omejitev v evropski uredbi. 

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov nakupa in postavi-
tve rastlinjaka je 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo le-
tno, od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov. 

Upravičenec sredstev lahko prejme sredstva za izkazan inte-
res, v kolikor bo postavil rastlinjak, kjer ima sedež tudi kme-
tijsko gospodarstvo. 

Upravičenec mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1;

2. predložitev kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga – obrazec A in del subvencijske  vloge, iz katere je raz-
vidna površina Gerkov,) v tekočem oziroma  preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

3. predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini 
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

c) Stroški nakupa trajnih rastlin 1.500 €

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

Upravičeni stroški: Sofinanciran bo strošek nakupa trajnih 
rastlin – visokodebelnih dreves v sadovnjaku in grmičevja 
– jagodičevja.

Najvišja priznana vrednost je 50 % dejansko nastalih stro-
škov naložb na kmetijskih gospodarstvih, oz. je zgornja 
meja sofinanciranja sadik maksimalno do 30 sadik za trav-
niške sadovnjake na posamezno kmetijsko gospodarstvo le-
tno. Pri sofinanciranju jagodičevja pa je minimalna količi-
na 30 sadik na upravičenca. 

Upravičenci so kmetijska gospodarstva ali v njihovem ime-
nu pooblaščeni vlagatelji – za izvedbo dobave in razdelitve 
(pooblastilo mora vsebovati ime in priimek nosilca KMG 
MID, naslov, KMG-MID, davčno številko in podpis); kot do-
kazilo za prejem sadik. 

Upravičenec mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1;

2. predložitev kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga – obrazec A in del subvencijske  vloge, iz katere je raz-
vidna površina Gerkov,) v tekočem oziroma  preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

3. predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini 
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

4. 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;

5. pooblaščeni vlagatelj mora predložiti tudi potrdilo o re-
gistraciji oz. izpis iz sodnega registra. 

e) Obnova hlevov 5.000 €

Upravičeni stroški: Sofinancirana bodo investicijsko vzdr-
ževalna dela v hlevu in v mlekarnicah, ki služijo prireji mle-
ka in ne predelavi mleka, stroški opreme za vhlevitev (le-
žalne gume, rešetke, krtače), oprema za krmljenje (napajal-
niki, mlini za mletje in mešanje, oprema za odgnojevanje 
(mešala za gnojevko, robot za čiščenje rešetk).

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti za sofinanciranje stroškov obnove hlevov je 
2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo letno, od katerih se 
sofinancira do 50 % teh stroškov.

Upravičenec sredstev lahko prejme sredstva za izkazan inte-
res, v kolikor bo opremo in material vgradil v hlev, kjer ima 
sedež tudi kmetijsko gospodarstvo. 

Upravičenec mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1;

2. predložitev kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga – obrazec A in del subvencijske  vloge, iz katere je raz-
vidna površina Gerkov,) v tekočem oziroma  preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

3. predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini 
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
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Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

a) Stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije 2.500 €

Sofinancira se izvedba del za nezahtevne agromelioracije. 

Upravičeni stroški so stroški izdelave načrta ureditve kme-
tijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije) in stroški 
izvedbe del za nezahtevne agromelioracije. 

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti je 1.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo le-
tno, od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov. 

Upravičenec mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1;

2. predložitev kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga – obrazec A in del subvencijske  vloge, iz katere je raz-
vidna površina Gerkov,) v tekočem oziroma  preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

3. predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini 
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

4. dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

5. kopija katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z ozna-
čeno površino predvidenih agromelioracij.

c) Stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo

2.500 €

Sofinancira se nakup opreme za ograditev in pregraditev pa-
šnikov z ograjo.

Upravičeni stroški so stroški izdelave načrta ureditve kme-
tijskega zemljišča (pašniki) in stroški nakupa opreme za 
ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo. 

Najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračun-
ske vrednosti je 1.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo le-
tno, od katerih se sofinancira do 50 % teh stroškov. 

Upravičenec mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1;

2. predložitev kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga – obrazec A in del subvencijske  vloge, iz katere je raz-
vidna površina Gerkov,) v tekočem oziroma  preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

3. predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini 
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

4. dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

5. kopija katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z ozna-
čeno oz. vrisano površino pašnika. 

UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 8.064 €

Cilji ukrepa so zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobra-
ženosti 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 so stroški za izobraževanje, usposablja-
nje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih 
dejavnosti, stroški potovanja, nastanitve ter dnevnic udele-
žencev ter stroški v primeru predstavitvenih projektov v zve-
zi z naložbami in so upravičeni samo v obsegu, v katerem se 
uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja 
predstavitvenega projekta.

Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov.

Upravičenci do pomoči so člani in delavci kmetijskih gospo-
darstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki ima-
jo sedež na območju občine Mislinja in se ukvarjajo z dejav-
nostmi v kmetijskem sektorju.

Izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja je prav-
na ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustre-
zno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravlja-
nje 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. 

Pomoč se izplača najugodnejšemu izvajalcu storitev preno-
sa znanja in informiranja, razen za stroške potovanja, na-
stanitve in dnevnic udeležencev, kjer je prejemnik pomoči 
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 usposabljanja se določijo 
v razpisni dokumentaciji. 

Upravičenec mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisanem obrazcu 2;

2. dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;

3. program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 
predračunom stroškov.
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UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
podeželja

6.000 €

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 so stroški ustrezne infrastrukture za de-
lovanje (najem prostorov), materialni stroški in stroški dela 
pisarne ter organov društva, stroški pogostitve zbora čla-
nov društva in društvenih prireditev (do max 1/3 odobrene-
ga zneska za sofinanciranje), izdelava publikacij o delovanju 
društev, stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložnosti 
(obletnice, kulturni prazniki ipd.), strokovne ekskurzije. 

Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov.

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;

• društva, katerih dejavnost je pridobitnega značaja. 

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

kmetijstva in razvoja podeželja;
• upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izva-

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

• programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz 
območja občine;

• da društvo deluje že vsaj eno leto na področju kmetijstva 
in podeželja. 

Upravičenec mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisanem obrazcu 3;

2. finančno in vsebinsko ovrednoten program dela društva 
za leto 2020 s priloženimi predračuni oziroma druga 
dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov 
za aktivnosti iz programa dela;

3. kopija odločbe o vpisu v register društev;

4. seznam vseh članov in posebej seznam članov iz Obči-
ne Mislinja (ime in priimek in naslov) ter izjava o števi-
lu članov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
•     ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upo-
števajo naslednja merila in kriteriji:

a) Variabilni del: 4.500 EUR se razdeli glede na število čla-
nov, ki imajo plačano članarino:

Število članov društva iz OBČINE MISLINJA
do 20 aktivnih članov 5 točk
od 20–70 aktivnih članov 10 točk
nad 70 aktivnih članov 15 točk

b) b) Fiksni del 1.500 EUR se razdeli sorazmerno na prispe-
le vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in 
priloženih računov.

Dodatna merila financiranja –  razpis 2020 kmetijstvo (društva)
Društva iz Občine Mislinja 
(sedež v Občini Mislinja oz. 
v Mislinjski dolini)

do finančne in vsebinske 
vrednosti programa na podlagi 
izračunanih točk in mnenja 
komisije na predložen program

vendar ne več 
kot 1400 €

Društva s Koroške (sedež 
izven Mislinjske doline)

do finančne in vsebinske 
vrednosti programa na podlagi 
izračunanih točk in mnenja 
komisije na predložen program

vendar ne več 
kot  400 €

Druga društva (sedež izven 
Koroške)

do finančne in vsebinske 
vrednosti programa na podlagi 
izračunanih točk in mnenja 
komisije na predložen program

vendar ne več 
kot 200 €

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vloge na javni razpis sprejemamo najkasneje do vključno 15. 
5. 2020 po pošti ali osebno na naslov Občina Mislinja, Šol-
ska cesta 34, 2382 Mislinja. Pošiljke, oddane po pošti, mora-
jo biti obvezno oddane s priporočeno pošto (datum poštne-
ga žiga – oddana vloga najkasneje na dan 15. 5. 2020).

V primeru, da prijavitelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vlo-
ga poslana v posebni ovojnici.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ 
JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020, [vpisati enega od na-
štetih ukrepov za katerega se prijavlja vlagatelj]«.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno 
opremljene, bodo s sklepom zavržene. 

6. OBRAVNAVA VLOG

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine 
Mislinja, bo najkasneje v 14 dneh po preteku datuma vloži-
tve vlog javnega razpisa, pričela z odpiranjem vlog v prosto-
rih Občine Mislinja. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavi-
telje pozvala, da v roku 5 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da 
vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom za-
vržena kot nepopolna. 
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Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih 
ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem raz-
pisu. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s 
sklepom. 

O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne ko-
misije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblašče-
na oseba. Zoper to odločitev lahko upravičenec vloži pritož-
bo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župa-
na je dokončna. 

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

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na 
podlagi zahtevka posameznega upravičenca na transakcij-
ski račun, naveden na vlogi oz. zahtevku. Zahtevek mora 
vsebovati dokazilo o plačilu obveznosti – račun/situacija in 
dokazilo o plačanem računu. 

Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Mislinja najka-
sneje do 10. 12. 2020. 

V primeru, da bodo upravičencu dodeljena sredstva in jih ne 
bo koristil, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
za naslednji dve leti.

7. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po pra-
vilniku oziroma tem javnem razpisu, spremlja in preverja 
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za po-
dročje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo poobla-
sti župan. 

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;
• je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev na-

vajal neresnične podatke;
• je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že prido-

bil finančna sredstva.

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

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od da-
tuma prejema pomoči po tem javnem razpisu.

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o 
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev de-
set let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

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

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave raz-
pisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Mislinja www.mislinja.si, ali pa jo v tem roku za-
interesirani lahko dvignejo na Občini Mislinja, v času ura-
dnih ur. 

Kontakt: Nina Fras, tel. 02 88 57 345, elektronska pošta: 
nina.fras@mislinja.si. 

Številka: 330-1/2020
Datum: marec 2020

Občina Mislinja


