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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na 
Pohorju za programsko obdobje 2015- 2020 (UGSO, št. 52/2015, št. 19/2016) ter Odloka o proračunu 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2020 (UGSO, št. 5/2020) Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 
8, 2344  Lovrenc na Pohorju, objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

 
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 

in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015- 2020 za leto 2020 

 
 

1 PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za 

uresničevanje ciljev občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju občine) na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO, št. 52/2015 in 
sprememba št. 19/2016 – nadalje pravilnik). 

 

 
2 VIŠINA SREDSTEV 

 
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020. Okvirna višina sredstev, ki se bodo dodeljevala za 

vse državne pomoči, je 17.600,00 EUR, in sicer po naslednjih ukrepih: 
 

UKREPI Višina sredstev 

Skupinske izjeme  

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

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014) 

 
                       6.000,00 EUR 

UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za 
kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije 

(EU) št. 702/2014) 

 
                       1.000,00 EUR 

UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 

gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014) 

 
                        5.000,00 EUR 

De minimis  

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in 

trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 

minimis 

 

                          2.500,00 EUR 

UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nekmetijskih 

dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 

                           
                          2.500,00 EUR 

UKREP 6: Pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev 

 

                            600,00 EUR 

 
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo 

porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.  
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Sredstva se dodeljujejo na podlagi dveh shem državnih pomoči:  
- na podlagi priglasitve sheme državne pomoči »Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za leta 2015 – 2020«, je Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 16. 10. 2015, 
izdalo pozitivno mnenje o skladnosti sheme državnih pomoči v navedenem pravilniku (št. 441-

129/2015/5), 
- na podlagi priglasitve sheme de minimis pomoči »Podpore za ohranjanje in spodbujanje 

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za leta 2015 – 2020«, je 
Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči dne 27. 10. 2016, izdalo 

pozitivno mnenje o skladnosti sheme državnih pomoči v navedenem pravilniku (št. 441-

250/2015/3). 
 

 
3 UPRAVIČENCI – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

 

1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:  
 

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.  
 

Če je upravičenec Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP - samostojni podjetnik 

posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske 
dejavnosti, ki je predmet podpore.  

 
MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.  

 
Upravičenci do sredstev so tisti, ki imajo sedež na območju občine Lovrenc na Pohorju ali delujejo na 

območju občine. 

 
Upravičeni stroški so stroški, ki so določeni znotraj posameznega ukrepa.  

 
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 

občine ali do države.  

 
Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 

Sloveniji.  
 

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

 

Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.  

 
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 

ukrepih razpisa.  

 
 

2. UKREP 1, UKREP 2, UKREP 3: Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po 
skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014): 

 

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 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.  
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(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014 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.  

 
(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni 

učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja 

projekta ali dejavnosti.  
 

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči 
najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora 

za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 

EU.  
 

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako 

kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno 

pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.  
 

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 

presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 
702/2014.  

 

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost 

pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.  
 

 

3. UKREP 4, UKREP 5, UKREP 6: Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de 
minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):  

 
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:  

- ribištva in akvakulture,  
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 

Evropske skupnosti,  

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 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 sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani 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. Pomoč 

ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 

 
(3) Skupna vrednost pomoči, dodeljena 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 

200.000,00 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.  
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(4) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 

upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še 

druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe 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.  
 

(5) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 

državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.  

 
(6) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 

pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, 

določene v uredbi št. 360/2012.  
 

(7) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje 

(200.000 oz. 100.000 EUR).  

 
 8) Prejemnik mora k vlogi predložiti:  

- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje 
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 

proračunskem letu;  
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in 

zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de 

minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;  
- seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de 

minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;  
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 20. člena 

pravilnika.  

 
(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:  

- da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.  

 
 

4 NAMEN, UPRAVIČENI STROŠKI IN DODATNI POGOJI PO POSAMEZNIH UKREPIH  

 

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

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014) 

Z naložbo se skuša vzpostavit in izboljšat dostop do kmetijskih zemljišč ter urediti komasacija 

(zaokrožitev) zemljišč, agromelioracija zemljišč, pašnikov z ograjo in napajališč za živino. 
 
Upravičeni stroški so: 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. 

 
Pomoč se ne dodeli za stroške 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, 
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stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva. 
 

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; 

• z minimalnim obsegom primerljivih kmetijskih površin 0,5 ha. 

 
Pogoji za pridobitev: 

• 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. 

 

Intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji 
skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000,00 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.  

 

 

UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe 

Komisije (EU) št. 702/2014) 
Pomoč je namenjena zagotavljanju večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov in ozaveščanju širše 

javnosti o kmetijskih proizvodih (tekmovanja, sejmi, publikacije). 
 

Upravičeni stroški so: stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih (stroški 

udeležbe, potni stroški in stroški prevoza živali, stroški publikacij in spletnih mest, v katerih je 
dogodek napovedan, najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroški njihove postavitve in 

razstavljanja, simbolične nagrade do vrednosti 1.000,00 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja). 
 

Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo: stroške 

tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, 
namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz občine ali proizvajalcih določenega 

kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da 
so predstavljeni v publikaciji; 

 

Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z izjemo shem kakovosti 
iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi, 

zaščiteni v Uniji ali sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je 
takšna navedba sekundarna v sporočilu. 

 
Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), s 

sedežem  kmetijskega gospodarstva v občini in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju. 

Prejemniki pomoči so izvajalci storitev, ki so ustrezno registrirani. 
 

Pogoji za pridobitev: 

• dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti; 

• program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov, 

• tri (3) primerljive ponudniki izvajanje storitev. 
 

Intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov oz. do 1.000,00 EUR. 
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UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 

gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Z ukrepom 3 želimo pomagati posameznikom pri varovanju in ohranjanju značilnosti kulturne in 

naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 
 

Upravičeni stroški: stroški naložbe v obnovo kmetijskih stavb, npr. skednja, čebelnjaka (stroški za 
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del, investicijska dela). 

 

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične 

kulturne dediščine in ležijo na območju občine.  
 

Pogoji za pridobitev: 

• stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi 

ministrstvo, pristojno za kulturo; 

• ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le to potrebno; 

• ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov (fotokopija 
kulturnovarstvenega soglasja,…).  

 
Intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska 

dela je 5.000,00 EUR letno. 

 
 

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 
Pomoč je namenjena naložbam v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (npr. nakup opreme in naprav za 

predelavo/prodajo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč idr., obnova ali gradnja objekta za 

predelavo/prodajo primarnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav za turizem na 
kmetiji,…). 

 
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. 
 

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. 

 

Pogoji za pridobitev sredstev: 

• dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; 

• dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti; 

• dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti 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; 

• zahtevek upravičenih stroškov se nanaša na obdobje od 1. 1. 2020 do 27. 11. 2020. 

 

Intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR. 
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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 16. člena Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 

2015- 2020 (UGSO, št. 52/2015, št. 19/2016). 
 

 
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 

na kmetiji ter predelave in trženja 
Pomoč je namenjena zagotavljanju višje ravni 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 (kotizacije, vstopnine za strokovne 
oglede, idr.). 

 
Upravičeni stroški: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije 

povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, stroški 

prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo 
in trženjem kmetijskih proizvodov, 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. 

 
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z 

nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v 
register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

• račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 

• program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na 

kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov; 

• zahtevek upravičenih stroškov se nanaša na obdobje od 1. 1. 2020 do 27. 11. 2020. 

  
Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR. 

 
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 16. člena Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 
2015- 2020 (UGSO, št. 52/2015, št. 19/2016). 

 
 

UKREP 6: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odročnih 
krajev 

Ukrep je namenjen pokrivanju operativnih stroškov cestnega tovornega prometa (prevozov, ki niso 

ekonomsko upravičeni) na odročnih, razpršenih območjih občine (npr. prevoz mleka, vode). 
 

Upravičeni stroški: 

• financiranje stroškov prevoza na območju Kumna, Recenjaka in Rdečega brega (operativni 
stroški tovornega prevoza/kilometer). 

 

Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega 
prometa oz. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo v dovoljenju za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji navedeno storitev prevoza mleka, živali, idr. 
 

Splošni pogoji upravičenosti: 

• upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, 
z navedbo lokacij (prog) in razdalj; 

• zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno 
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zakonodajo; 

• zahtevek upravičenih stroškov se nanaša na obdobje od 1. 1. 2020 do 27. 11. 2020. 
 

Intenzivnost pomoči (bruto intenzivnost pomoči) je do 50 % upravičenih operativnih stroškov 

tovornega transporta.  
 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju 

treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.  
 

 

5 POSTOPEK ZA IZBIRO KONČNIH PREJEMNIKOV 
 

Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan Občine 
Lovrenc na Pohorju. Komisija bo vse prispele vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. Vlagatelja 

nepopolne vloge, komisija v roku 5 (petih) dni od prejema vloge, pisno pozove, da jo dopolni v za to 

določenem roku, sicer se kot nepopolna zavrže. 
 

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. 
 

Vloge, ki ne bodo prispele do 31. 7. 2020 do 00:00, se kot prepozne zavržejo.  

 
O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik. Odpiranje vlog ne bo javno. 

 
Občina Lovrenc na Pohorju bo vlagatelje o izidu vloge obvestila najkasneje v roku 15 dni od prejema 

popolne vloge. Na podlagi predloga komisije, bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom 
odločila direktorica Občine Lovrenc na Pohorju, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Občine Lovrenc na 

Pohorju. 

 
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjeno pogodbo, ki jo bodo podpisali najkasneje v 

roku 15 (petnajst) dni od prejema sklepa. V pogodbi bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.  

 

V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku (15 dni od prejema sklepa), 
se šteje, da od pogodbe odstopa.  

 
 

6 ROKI IN NAČIN PRIJAVE 
 

Razpis je odprt do 31. 7. 2020 do 00:00.   

 
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti na naslov Občina Lovrenc 

na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, z oznako: »NE ODPIRAJ! RAZPIS KMETIJSTVO – 
LETO 2020«.     

 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave, pa do zaključka javnega razpisa, 
na spletni strani občine Lovrenc na Pohorju www.lovrenc.si. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko 

zainteresirani dvignejo tudi na Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju v 
času uradnih ur.  

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji 
dobijo vsak delovni dan pri Mojci Kristl, tel.: 02 63 00 562 med 8. in 14. uro ter na elektronskem 

naslovu mojca.kristl@lovrenc.si.  
 

 
 

http://www.lovrenc.si/
mailto:mojca.kristl@lovrenc.si
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7 NADZOR IN SANKCIJE 
 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 

pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska 
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 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;  

• 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 primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve 

sredstev za naslednji dve leti.  
 

Številka: 443-001/2020 
Datum: 10. 3. 2020 

 

ŽUPAN 
         OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

    Marko Rakovnik, prof. 
 

 

 


