
OBČINA ORMOŽ  
in 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 
 

o b j a v l j a t a  
 
 

R  A  Z  P  I  S 
za subvencioniranje  obrestne mere in stroškov odobritve kratkoročnega kredita za 

nakup repromateriala in financiranje tekočih stroškov primarne kmetijske proizvodnje 
za leto 2020 

 
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015 – 
2020 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/15 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
26/2020) in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. K-M004-5883687-2020. 
 
Sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja se dodeljujejo v obliki 
subvencioniranja obrestne mere in stroškov odobritve kredita. 
 
I. NAMEN RAZPISA 
 
Namen ukrepa Subvencioniranje  obrestne mere in stroškov odobritve kratkoročnega kredita 
za nakup repromateriala in financiranje tekočih stroškov primarne kmetijske proizvodnje je 
ponovno vzpostaviti vzpodbudno podporno okolje za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja ter vzpostavitev olajšanega dostopa do ugodnejših virov financiranja 
pod ugodnejšimi finančnimi pogoji od tržnih. 
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 
Višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kreditov  
znaša 4.000,00 EUR. 
Sredstva za  subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita se zagotavljajo iz 
sredstev proračuna Občine Ormož. 
 
III. INTENZIVNOST POMOČI IN UPRAVIČENI STROŠKI 
 
Subvencija obresti in stroškov odobritve kredita se lahko odobri za najetje kredita za 
naslednje upravičene stroške s področja primarne kmetijske proizvodnje: 
1. stroški nakupa repromateriala za primarno proizvodnjo (semena, mineralna gnojila, 
pesticidi…), 
2. obratni stroški vezani na primarno proizvodnjo (stroški elektrike, vode, najemnine…), 
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so potrebni za poslovanje kmetijskega gospodarstva 
v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo (strojne in knjigovodske storitve,…), 
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk tega odstavka, če ni 
povračljiv. 
 
Intenzivnost pomoči: subvencija obrestne mere in stroškov odobritve kredita v višini 100 %.  
Občina. 
 



Pomoč bo dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013. 
 
IV. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANJA OBRESTNE MERE IN 
STROŠKOV ODOBRITVE KREDITA 
 
Upoštevajo se le računi in pogodbe za upravičene stroške, ki so nastali od 12. 3. 2020 do roka 
za oddajo vloge, ki je do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 15. 11. 2020. 
 
V. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in 
so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s 
sedežem na območju občine in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju občine.  
 
Pogoji za dodelitev pomoči za subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita: 
- občina Ormož bo podelila subvencijo obrestne mere in stroškov odobritve kredita do 2.000 
EUR kredita,  
- upravičenec ima poravnane vse obveznosti do Občine Ormož in Republike Slovenije, 
- upravičenec mora v roku treh mesecev od podpisa pogodbe z banko Občini Ormož predložiti 
dokazila o plačilu računov, ki so bili podlaga za odobritev subvencioniranja obrestne mere in 
stroškov odobritve kredita. 
 
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le 
podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:  

a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,  
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer 

pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,  

c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost 
pred uvoženimi.  

 

Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več 
sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi 
sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, 
dodeljene v skladu z navedeno uredbo.  

 

Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in 
akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju 
ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljevanju: Uredba 
717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na 
ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z 
navedeno uredbo.  

 



Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma 
enotnemu podjetju ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1408/2013, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.  
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek 
pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev. 
Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo za isti ukrep za financiranje 
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali 
znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih 
izjemah ali sklepu Komisije.  

 
VI. POGOJI BANKE ZA DODELITEV SUBVENCIONIRANJA OBRESTNE MERE 
IN STROŠKOV ODOBRITVE KREDITA 
 
Subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita se bodo dodeljevali z 
naslednjimi pogoji: 
- znesek kredita: 2.000 EUR 
- obdobje kreditiranja: do 12 mesecev z možnostjo moratorija do 3 mesecev s tem, da je  
vključen v odplačilno dobo  
- obrestna mera: 0,00 % fiksna 
- način odplačila glavnice: mesečno, kvartalno,  
- plačilo obresti: mesečno 
- stroški odobritve kredita: 0,00 EUR 
- stroški vodenja kredita v odplačevanju: brez stroškov vodenja kredita 
- zavarovanje kredita: menice. 
 
Drugi pogoji: 
- kreditojemalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do banke, 
- v primeru, da ima račun še pri drugih bankah, predloži potrdilo teh bank o zadolženosti in 
poravnanih obveznostih, 
- poraba je namenska (na osnovi računov, predračunov, pogodb,…). 
 
VII. DOKUMENTACIJA: 

 
Vsi prosilci morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila: 
a) prijavni obrazec s KMG-MID številko, 
b) izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev, 
c) fotokopijo zbirne vloge za leto 2019, oddane na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP) (subvencijska vloga), 
d) vsebinski, finančni in terminski opis stroškov, ki so predmet vloge, 
e) znesek in odplačilno dobo zaprošenega posojila s subvencionirano obrestno mero in stroške 
odobritve kredita, iz katerega je razvidna obrestna mera in stroški odobritve kredita do 2000 
EUR, 
f) izjava o vseh drugih pomočeh de minimis, ki so jih  prosilčevo podjetje in podjetja, s 
katerimi tvori enotno podjetje prejeli na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih 
dveh in v tekočem proračunskem letu, 
g) izjava o drugih že prejetih ali zaprošenih (v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh 
za iste upravičene stroške, 
h) seznam podjetij, s katerimi prosilec tvori enotno podjetje v skladu z Uredbo 1408/2013 oz. 
izjavo o tem, da ni lastniško povezan z nobenim podjetjem. 
 



VIII. ROK ZA VLOŽITEV PROŠENJ je do porabe razpoložljivih sredstev za 
subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita oz. najkasneje do vključno 15. 
11. 2020. 
 
Vlogo za dodelitev kredita po tem razpisu upravičenci osebno ali s priporočeno pošto oddajo  
v NLB d.d., v  Podravsko Pomursko regijo, sedež Titova cesta 2, 2000 Maribor ali  
v NLB d.d., v Poslovanje z mikro podjetji, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota. 
 
Vloge po poteku roka za prijavo pregleda posebna komisija za dodeljevanje subvencije za 
obrestno mero in stroške odobritve kredita, ki jo imenuje župan Občine Ormož. 
 
Občina še pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene de minimis pomoči za 
posameznega upravičenca v evidenci pomoči, ki jo vodi pristojno ministrstvo. 
 
Sklep o dodelitvi subvencije obrestne mere in stroška odobritve kredita izda občinska uprava 
na podlagi predloga komisije. 
 
Upravičenec na podlagi sklepa o dodelitvi subvencije obrestne mere in stroškov odobritve 
kredita (pomoč de minimis) sklene z NLB d.d. pogodbo o subvencioniranju obrestne mere in 
stroškov odobritve kredita. 
 
IX. INFORMACIJE 
 
Navodila in informacije dobijo prosilci na NLB d.d.:  
Natalija Fras, tel. št.: +386 (0)2 515 4311, email: natalija.fras@nlb.si ali   
Darja Berke, tel. št.: +386 (0)2 515 4198, email: darja.berke@nlb.si  
 
 
 
 
 
Številka: 403-2/2020 04 20 
Ormož, dne 18. 5. 2020 
 
 
 

OBČINA ORMOŽ 
 

Danijel VRBNJAK l.r. 
mag. posl. ved 

župan 

 NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA D.D. 

 
       Renato PUKLAVEC l.r.

  
direktor Podravsko Pomurske 

regije 
 


