
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjernej 
za programsko obdobje 2017 – 2020 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/2018, v nadaljevanju: 
pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 
4/2020), Občina Šentjernej objavlja 
 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA  
IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2020 

 
 

 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Občina Šentjernej (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2020 v okvirni višini 70.000,00 EUR, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
komisije (EU) št. 1407/2013. 
 

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 

Št. ukrepa EUR 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen); 

58.000,00 

UKREP 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen); 2.000,00 

UKREP 7: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na 
kmetijskih gospodarstvih (29. člen); 

10.000,00 

                                                                                                                            
 

III. UKREPI 
 

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 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. 

 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih 

poslopij na kmetiji; 
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo 

primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev); 
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in 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. 
 



Upravičenci do pomoči so: 
- 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.  
 
Finančne določbe: 
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
- najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, najvišji možni znesek 

podpore posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 5.000,00 EUR 
 

Pogoji za pridobitev: 
- 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; 
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 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 krajevno pristojni Kmetijsko 

gozdarski zavod. 
 

 
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
 
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.  
 

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; 
- minimalna površina zemljišč, ki se ureja, mora biti 0,5 ha. 
 
Podpore se ne dodelijo 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; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- obratna sredstva. 

 
Splošni pogoji upravičenosti: 
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 

ministrstvo za kmetijstvo, 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 

ciljev ukrepa, 
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. 

 
Finančne določbe: 
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
- najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, najvišji možni znesek 

podpore posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 5.000,00 EUR 

 
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 
- zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2020 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v 

primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, 
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno 

dokumentacijo pa račun o izdelavi, 
- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, 
- v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 

strokovna služba. 

 
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, 
- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, 
- vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu 

kmetijskega gospodarstva, 
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v 

primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni 
zavezanec, 

- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 

ciljev ukrepa, 
- na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma 

sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in 
veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh 
zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, 

 
Dodatna merila za ocenjevanje: 
- ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 
- ali je investicija finančno upravičena, 
- ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, 
- ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 

 
 

UKREP 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  
 
Predmet podpore 
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto 
za zavarovanje pridelkov pred posledicami škodnih dogodkov, ki nastanejo zaradi: 

- naravnih nesreč;  

- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in  

- drugih slabih vremenskih razmer.  



Omejitve 
Podpore se ne dodelijo: 
- za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 

kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, 
- kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 

ministrstvo za kmetijstvo, 
- kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež izven območja občine. 

 
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 
- zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2020 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,  
- sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje rastlinske proizvodnje za tekoče leto. 
 
Upravičenci  
Nosilci kmetijskih gospodarstev. 
 
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, 
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. 
 
Finančne določbe: 
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
- podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 

kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko 
pomoči do 65% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.  

 
Dodatna merila za ocenjevanje: 
- ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 
- ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 

 

 

UKREP 7: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih  

 
Cilji ukrepa: 
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, 
- prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju, 
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju. 
 
Predmet podpore 
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične 
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri: 
- za investicije namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na 

kmetijskih gospodarstvih,  
- za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če 

naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma 

sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis 
del, konservatorski program, 

- stroški za nabavo materiala za obnovo. 

 
Podpore se ne dodelijo za: 
- davke, razne takse in režijske stroške, 
- stroške zavarovanja, 
- stroške za refinanciranje obresti, 
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine in 
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. 
 



Upravičenci do sredstev 
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih  
gospodarstev, ki so  vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na 
območju občine.  
 
Splošni pogoji upravičenosti: 
- obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim 

soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, 
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 

ministrstvo za kmetijstvo, 
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,  
- investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa. 
 
Finančne določbe: 
- v obliki dotacije, najvišja stopnja pomoči znaša do 100% upravičenih stroškov,  
- najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo.  
 
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo  
- kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda Zavod za varstvo kulturne dediščine 

 
 

IV. VSEBINA VLOGE 
 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 
- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj  kmetijstva 

in podeželja v občini Šentjernej v letu 2020«.  
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 
- etiketa za naslavljanje vloge na razpis  
Vloga se odda za vsak ukrep posebej, če se vlagatelj prijavlja na več ukrepov, lahko vse vloge 
odda v eni kuverti. 
 
Prijavni obrazec ter etiketa za naslavljanje sta na razpolago na Občini Šentjernej, Prvomajska cesta 
3a, p. Šentjernej ter na spletni strani www.sentjernej.si pod rubriko »javni razpisi«. 
 
 

V. NAČIN PRIJAVE 
 
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: 
Občina Šentjernej 
Prvomajska cesta 3a 
8310 Šentjernej 
Vlogo se lahko odda na pošti od 7.8.2020 do vključno 30.9.2020. Sestavni deli vloge morajo biti 
oddani v zaprti kuverti, opremljeni z etiketo za naslavljanje, ki mora biti prilepljena na kuverto. Vlagatelj 
na etiketi izpolni samo ime in priimek ter naslov vlagatelja. 
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo vlagateljem. Vloge, 
ki bodo oddane pred rokom oziroma po roku iz prejšnjega odstavka, se ne obravnavajo in se neodprte 
vrnejo vlagateljem.  
 
 

VI. OBRAVNAVANJE VLOG 
 
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo, katero je imenoval Občinski svet Občine Šentjernej. 
Vloge se odpira in obravnava najkasneje v 30 dneh od poteka datuma za oddajo vlog. 
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija v roku 15 dni od odpiranja vloge od vlagatelja pisno 
zahteva, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva k 
dopolnitvi.  Po prejemu dopolnjene vloge se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom 
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.  

http://www.sentjernej.si/


O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja 
pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za 
posamezni ukrep. 
 
V kolikor se sredstva, predvidena za posamezen ukrep, ne porabijo, se lahko prerazporedijo na druge 
ukrepe. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo (razen za ukrep 6). 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka (razen za ukrep 6). 
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 
- dokazila o izvedbi ukrepa (original račun), 
- dokazila o izvedbi plačila,  
- poročilo o opravljenem delu. 

 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu. 
 
  
Številka:  41010-1/2020 
Datum:    23.7.2020  
 
 
                                                                                              Župan                                                                                         
                                          Jože Simončič, l.r. 


