
Na podlagi Odloka o proračunu za leto 2019 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019), Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine 

Tabor, št. 4/2017), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019), mnenja 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči št. priglasitve: K-BE161-1357727-

2017 Občina Tabor objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE  

RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR V LETU 2019 

 

 

I.  NAROČNIK 

 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Tabor  v skupni višini 10.000,00 EUR za 

namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju Občine Tabor. 

 

Nepovratna sredstva se dodelijo za: 

- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 

- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. 

 

UKREPI: Višina sredstev (v EUR): 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 

14. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU); 

        Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

        Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

 

 

 

 

 

10.000,00 

 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v pridelavo in trženje kmetijskih in 

živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

– de minimis (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013); 

 

Če za določen ukrep prispe manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se le-ta lahko prerazporedijo za drug 

ukrep znotraj okvira skupine ukrepov javnega razpisa. 

 

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o 

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2017‒2020. 

 

III. UPRAVIČENCI 

 

Upravičenci do pomoči so: 



 

1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 

oziroma v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju in 

so lastniki gozda, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v register kmetijskih 

gospodarstev; 

 

2. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis 

po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je 

vpisano v register kmetijskih gospodarstev. 

 

IV. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA PO UKREPIH 

 

UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH 

GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO  

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; 

- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrba občine; 

- preprečevanje zaraščanja podeželja. 

 

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; 

- 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. 

 

3. Omejitve: 

 

a) Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni vračljiv.  

b) Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so: 

- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 

bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

- podjetja v težavah. 

c) Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za: 



- pomoči 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. 

d) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 

do države. 

e) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel ali 

je v postopku pridobivanja javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije. 

f) Upoštevati je potrebno kumulacijo skladno z 11. členom pravilnika ter 8. členom Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014. 

g) Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno kmetijsko 

gospodarstvo. Posamezne investicije prijavitelja morajo znašati najmanj 1.000,00 EUR brez DDV.  

h) Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 

 

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 ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s 

pooblastilom.  

 

3. Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na 

kmetijskem gospodarstvu; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo 

primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije; 

- stroški opreme gospodarskih poslopij; 

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo 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; 

- stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;  

- stroški nakupa trajnih rastlin. 

 

4. Upravičenci do pomoči so: 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih 

naložba se izvaja na območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.  

 

5. Pogoji za pridobitev pomoči: 

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, 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 petega odstavka 14. 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;  

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

 

6. Intenzivnost pomoči:  



- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;  

 

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 ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, 

ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.  

 

3. 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. 

 

4. Upravičenci do pomoči: 

- 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; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

 

5. Pogoji za pridobitev pomoči: 

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar 

so upravičeni 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 ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča; 

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 

zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 

 

6. Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih; 

 

UKREP 2: POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH 

PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI – de minimis (Uredba 

Komisije (EU) št. 1407/2013) 

 

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: 

- 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. 

 

3. Upravičenci do pomoči: 



- 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 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

 

4. Pogoji za pridobitev sredstev: 

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; 

- dokazilo o registraciji dejavnosti, 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; 

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 

zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

 

5. Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih oziroma do 4.000 EUR; 

 

6. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 

znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 14. člena tega pravilnika. 

 

V.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Razpisna dokumentacija obsega: 

- besedilo javnega razpisa; 

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko 

obdobje 2018–2020; 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019); 

- prijavne obrazce z vzorci pogodb in zahtevki za izplačilo sredstev. 

 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani www.obcina-tabor.si 

ali v sprejemni pisarni Občine Tabor. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo v času 

uradnih ur Občine Tabor na tel. št. (03) 705 70 85 pri kontaktni osebi Alenki Kreča Šmid.  

 

VI.   OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 11. 2019 – do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 

predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo.  

 

VII.  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUM ODPIRANJA VLOG IN 

ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV 

 

Vloge za UKREP 1 in UKREP 2 morajo biti oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Tabor ali poslane na naslov 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 

24. 5. 2019 (datum poštnega žiga na dan 24. 5. 2019). 

 

Vloga za posamezni ukrep mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja 

oziroma z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisano: 

 

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2019« 

http://www.obcina-tabor.si/


 

Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.  

 

Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo. 

 

Rok za oddajo vlog za UKREP 1 in UKREP 2:  

  

  UKREP ROK ZA PRIJAVO 
DATUM 

ODPIRANJA VLOG 

ROKI ZA ODDAJO 

ZAHTEVKOV 

(ukrep 1, 2) 

1 ukrep 1, 2 24. maj 2019 28. maj 2019 30. november 2019 

  
VIII.  OBRAVNAVANJE VLOG 

 

Odpiranje vlog ne bo javno. 

 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s 

strani župana občine. 

 

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene. 

 

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev oz. kriterijev upravičenosti do pomoči, bo komisija zavrnila. 

 

Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala na dopolnitev vloge. Rok 

za dopolnitev vlog bo 8 dni od dneva prejema poziva na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku 

ne bodo dopolnili ali ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bodo s sklepom zavržene. 

 

Komisija bo po pregledu vlog vlagatelje, za katere bo ocenila, da izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa (oziroma bodo 

le-te izpolnjevali, v kolikor bodo vlogo ustrezno dopolnili), o tem obvestila in jim poslala v podpis izjavo o realizaciji 

prijavljene investicije s pozivom, da podpisano izjavo, v kateri vlagatelji potrjujejo, da vztrajajo pri realizaciji investicije, 

pošljejo Občini Tabor v roku 8 dni od prejema poziva. Če občina v navedenem roku izjave vlagatelja ne bo prejela, bo to 

pomenilo, da pogoji za odobritev ukrepa niso izpolnjeni oziroma da prijavitelj odstopa od prijave/vloge.  

 

Po preteku roka za dopolnitev vlog bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi pogojev, navedenih v 

javnem razpisu ter pripravila predlog upravičencev do pomoči in predlagano višino sredstev, ki se dodeli posameznemu 

upravičencu. 

 

Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, razpisanih za posamezen ukrep. V primeru 

prijave večjega števila upravičencev se bo dodeljena pomoč sorazmerno znižala.  

 

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom, ki ga na predlog strokovne komisije izda pooblaščena oseba 

občinske uprave, najpozneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. V sklepih bo opredeljen namen, ukrep, višina odobrenih 

sredstev in upravičeni stroški za posamezen ukrep.  

Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev župana je dokončna. 

 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 

 

Za datum dodelitve pomoči se šteje datum pravnomočnosti sklepa. 

 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka posameznega 

upravičenca. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na 

posamezen ukrep. Zahtevki in računi morajo biti dostavljeni na Občino Tabor najkasneje do v razpisu določenih rokov 

za oddajo zahtevkov. 



 

IX. NADZOR IN SANKCIJE 

 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor, 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 2 leti.  

 

 

Št. zadeve: 330-1/2019    

Datum: 16. 4. 2019  

 

Občina Tabor 

župan Marko Semprimožnik, l. r. 

 


