
 
Župan 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 44/15) in Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka: 58/2018, 23/2019 in 26/2019) župan 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV POMOČI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA  

V OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH V LETU 2019 
 
 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:   
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev v obliki dotacij in v 
obliki subvencioniranih storitev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, za leto 2019, ki se podeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in ostali ukrepi 
občine. 
 

2. VIŠINA SREDSTEV: 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 
2019, v skupni višini 6.000,00 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe: 
 

UKREPI Višina sredstev 
SKUPINSKE IZJEME V KMETIJSTVU                                                  
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo  

- PODUKREP 1.1 Posodabljanje kmetij  
- PODUKREP 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov  

 
 
 
 
 

3.000,00 EUR 
OSTALI UKREPI OBČINE 
UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja 
 

              
 
 

3.000,00 EUR 
 

Sredstva bodo dodeljena v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 
2015- 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 44/2015, z dne 7.9.2015; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik). Proračunska sredstva  so omejena, zato bo višina sredstev, ki jih bo 
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pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. 
 

V primeru, da za posamezni ukrep ostanejo nerazporejena sredstva, lahko župan na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 58/2018, 23/2019 in 26/2019), sredstva razporedi med druge ukrepe, ki 
so predmet tega razpisa. 
 

3. UPRAVIČENCI IN SPLOŠNA DOLOČILA: 
Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so v skladu s Pravilnikom 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015-2020. 
 

Splošna določila, ki veljajo za oba ukrepa: 

- pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega 
ukrepa; 

- do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države; 

- prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun 
v Republiki Sloveniji; 

- 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. 

 

4. UKREP SKUPINSKE IZJEME V KMETIJSTVU V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 
702/2014 , VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI 
 
UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA 

KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO 
 

(1) CILJI UKREPA 

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. 

 

(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; 
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- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 
24 mesecih od začetka njihovega delovanja; 

- 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 IN KUMULACIJE 

Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost.  
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; 

- so podjetja v težavah. 
Pomoči po tem razpisu se ne uporablja 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. 
 

Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.  
 

Upoštevati je potrebno kumulacijo skladno z 8. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in 
12. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015–2020. 
 
PODUKREP 1.1 POSODABLJANJE KMETIJ  
 

Namen pomoči: 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih. 
 

Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; 
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- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočne mreže…); 

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk. 
 

Upravičenci do pomoči so: 

- nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 
na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih 
kmetijskih površin. 

 

Pogoji za pridobitev: 

- vloga za dodelitev sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega 
razpisa; 

- 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; 

- ponudbe oziroma predračun na 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; 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 

navedenih ciljev ukrepa, 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila  o plačilih, za katere se pomoč uveljavlja 

se morajo glasiti na vlagatelja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva (veljajo 
računi z datumom po 1.1.2019 do oddaje zahtevka za izplačilo); 

- v kolikor je posamezni prijavitelj za projekt ali upravičen strošek določen s tem 
razpisom, že prejel delež sredstev (v celoti ali deloma) iz kakšnega drugega vira, mora 
k vlogi priložiti potrdilo iz katerega je razviden vir sofinanciranja ter v kakšnem 
deležu je posamezni projekt oziroma upravičeni strošek že bil sofinanciran; 

- v kolikor posamezni prijavitelj namerava za isti projekt ali upravičen strošek določen s 
tem razpisom, kasneje zaprositi za sredstva iz kakšnega drugega vira, mora predložiti 
finančno konstrukcijo iz katere bo razviden predvideni delež sofinanciranja. 
 

Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  
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PODUKREP 1. 2 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNIKOV 
 

Namen pomoči: 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in prašnikov. 
 

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. 

 

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 1 ha primerljivih 
kmetijskih površin. 

 

Vlogo za pomoč predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali drug polnoletni član 
kmetijskega gospodarstva s pooblastilom nosilca, za skupno naložbo pa pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo.  

 

Pogoji za pridobitev: 

- vloga za dodelitev sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega 
razpisa; 

- predložitev ustreznega dovoljenja oziroma projektne dokumentacije za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 

- predložitev kopije katastrskega načrta in programa 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; 
- ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo, za katere se uveljavlja pomoč; 
- 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; 
- predložitev pooblastila nosilca kmetijskega gospodarstva vlagatelju (če ta ni nosilec) 

overjenega na upravni enoti; 
- kmetijsko(a) gospodarstvo(a) mora(jo) z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj 

enega od navedenih ciljev ukrepa; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila  o plačilih in druga dokumentacija, za 

katere se pomoč uveljavlja, se morajo glasiti na vlagatelja oziroma nosilca 
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kmetijskega gospodarstva (veljajo računi z datumom po 1.1.2019 do oddaje zahtevka 
za izplačilo); 

- v kolikor je posamezni prijavitelj za projekt ali upravičen strošek določen s tem 
razpisom, že prejel delež sredstev (v celoti ali deloma) iz kakšnega drugega vira, mora 
k vlogi priložiti potrdilo iz katerega je razviden vir sofinanciranja ter v kakšnem 
deležu je posamezni projekt oziroma upravičeni strošek že bil sofinanciran; 

- v kolikor posamezni prijavitelj namerava za isti projekt ali upravičen strošek določen s 
tem razpisom, kasneje zaprositi za sredstva iz kakšnega drugega vira, mora predložiti 
finančno konstrukcijo iz katere bo razviden predvideni delež sofinanciranja. 

 

Intenzivnost pomoči:  

do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
 

Sredstva za podukrep 1.1. in 1.2 se zagotovijo v višini: 3.000,00 EUR. 
 

Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, spodbujevalni učinek ima, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 
 

UKREP 15: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA 

PODEŽELJA 
 

Namen pomoči: 

Namen ukrepa je finančna spodbuda oziroma pomoč pri stroških delovanja različnih 
neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, 
gozdarstvom in razvojem podeželja. Za njivo delovanje je potrebno poleg lastnih prihodkov 
dolgoročno zagotoviti dodatna finančna sredstva. 
 

Cilj ukrepa: 

Cilj ukrepa je ohraniti delovanje društev, jih spodbujati pri njihovem delovanju, povečati 
prepoznavnost storitev in proizvodov ter dvigniti kvaliteto življenja na podeželju 
 

Upravičeni stroški: 

- stroški promocije: izdelava katalogov, zloženk in izdelava drugega propagandnega 
materiala v povezavi z delovanjem društva;  

- stroški trženja: sejmi, razstave, svetovalne storitve; 
- stroški izobraževanja in usposabljanja: udeležba na tečajih, predavanjih, strokovna 

izobraževanja (tudi e - izobraževanja), strokovne ekskurzije; 
- stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj s področja kmetijstva in razvoja 

podeželja ter stroški organizacije drugih prireditev v okviru društva; 
- stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, 

delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost); 
- stroški izvedbe prireditev ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, 

kulturni prazniki in podobno). 
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Upravičenci do pomoči: 

- društva, združenja ali druge neprofitne organizacije, ki so registrirana za delovanje na 
območju občine ali delujejo na območju občine. 

 

Pogoji za pridobitev pomoči: 

- potrdilo o registraciji dejavnosti; 
- društva morajo imeti sedež na območju občine ali delovati na območju občine; 
- računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih in druga dokumentacija, za 

katere se pomoč uveljavlja, se morajo glasiti na ime društva, združenja ali druge 
neprofitne organizacije, ki so registrirane za delovanje na območju občine ali delujejo 
na območju občine (veljajo računi z datumom po 1.1.2019 do oddaje zahtevka za 
izplačilo); 

- v kolikor je posamezni prijavitelj za projekt ali upravičen strošek določen s tem 
razpisom, že prejel delež sredstev (v celoti ali deloma) iz kakšnega drugega vira, mora 
k vlogi priložiti potrdilo iz katerega je razviden vir sofinanciranja ter v kakšnem 
deležu je posamezni projekt oziroma upravičeni strošek že bil sofinanciran; 

- v kolikor posamezni prijavitelj namerava za isti projekt ali upravičen strošek določen s 
tem razpisom, kasneje zaprositi za sredstva iz kakšnega drugega vira, mora predložiti 
finančno konstrukcijo iz katere bo razviden predvideni delež sofinanciranja. 
 

Dodatni pogoji za pridobitev sredstev: 

- plan dela za tekoče leto; 
- programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano časovno in finančno 

konstrukcijo ter z ustreznimi poročili in potrdili; 
- seznam članov društva; 
- slikovno gradivo, potrdila oziroma drugo dokazljivo dokumentacijo vezano na 

prijavljene aktivnosti in projekte, realizirane v tekočem letu; 
- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. 

 

Intenzivnost pomoči: 

- do 100% upravičenih stroškov, glede na skupno vrednost prijavljenih projektov. 
 

Sredstva za ukrep 15 se zagotovijo v višini 3.000,00 EUR. 
 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE: 
Prijave na razpis morajo prispeti do vključno 21. oktobra 2019, na ustreznem prijavnem 
obrazcu ter mora vsebovati vse priloge, ki so navedene v tem razpisu pri posameznem ukrepu 
oziroma prijavnem obrazcu. 
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno posredovati v zaprti kuverti 
s pripisom "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2019", na naslov: Občina 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
ali jih osebno oddati v sprejemni pisarni občine, vse delovne dni v tednu v času uradnih ur. 
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Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan pošiljatelj in njegov naslov. Upoštevale se bodo 
vloge, ki bodo oddane do vključno 21. oktobra 2019, v sprejemni pisarni Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah. Na kuverti morata biti razvidna naziv in polni naslov 
prijavitelja. 
 

6. OBRAVNAVA VLOG IN DODELITEV SREDSTEV: 
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana, po vrstnem redu 
prispetja na občinsko upravo. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku treh dni od 
odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitev je 8 dni od prejema 
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, in prepozno prispele vloge se 
zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. 
 

Prejemniki pomoči bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 8 dni od 
odpiranja vlog. Na izdani sklep lahko prejemniki pomoči v roku 8 dni od prejema sklepa 
podajo pritožbo pri županu. Po pravnomočnosti sklepa bo zaradi urejanja medsebojnih 
obveznosti med občino in prejemnikom pomoči  sklenjena pogodba. 
 

7.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisno dokumentacijo in zahtevane prijavne obrazce je od dneva objave javnega razpisa in 
do izteka prijavnega roka mogoče dobiti v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, vse delovni dni 
v tednu v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: 
www.svetatrojica.si (»rubrika Objave, podrubrika Javni razpisi, pozivi in druge objave«). 

 

8. INFORMACIJE: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, vse delovne dni v tednu v času uradnih ur, kontaktna oseba je Valerija 
Trojner, dosegljiva na telefonski številki: 02/729 50 23 ali elektronskem naslovu: 
pravna@svetatrojica.si. 
 

Številka:  431-5/2019 - 1 
Datum:    30.9.2019 

 

                      David KLOBASA 
ŽUPAN 

 

 
 
 
  

 
 


