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O BČI N A  POLJČANE  

Občinska  u prava  
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220       fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

Številka: 410-0020/2020 
Datum: 3. 3. 2020 
 
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane na podlagi Odloka o proračunu občine 
Poljčane za leto 2020 (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 1/2020) in Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 
2015 - 2020 (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 24/2015) objavlja  
 
 
 

J A V N I  R  A  Z  P  I  S   
sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za 

leto 2020 
 

 
 

I. Predmet razpisa  

 
Občina Poljčane (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za 
ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v letu 2020 v višini 28.500,00 EUR po 
shemi državnih pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, združljivo z Uredbo komisije (EU) 
št. 702/2014; številka priglasitve je K-BE030-2242745-2015. 
 
 

II. Splošni pogoji za dodelitev sredstev: 

 
 
Upravičenci do pomoči za UKREP 1 in UKREP 2 so: 
 
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, 
dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 in 
29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež v občini Poljčane. 
 
 

III. Državne pomoči se dodelijo za naslednje ukrepe:  

 
 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014) 

 
 
Z naložbo tega  Ukrepa  je potrebno 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; 



Stran 2 od 9 

 

 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. 

 
Pomoč tega Ukrepa 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. 
 
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se dodeli za: 

 Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 

 Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
 
 
 

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - razpisana vsota sredstev: 
21.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11211 (Podpora 
kmetijstvu in živilstvu), konto 410217. 

 
Namen pomoči:  

- pomoč se 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 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 kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; 
- 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: 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na 
območju občine Poljčane. 

 
 
Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti, da je vloga popolna:  

- OBRAZEC 1, ki jo mora predložiti nosilec kmetijskega gospodarstva;  
- Izjava vlagatelja:  
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 da za posamezen namen še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega 
proračuna ali mednarodnih virov, v nasprotnem primeru je potrebno dokazati 
višino sredstev z ustrezno dokumentacijo, 

 o točnosti navedenih podatkov,  

 da ni podjetje v težavah,  

 soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov; 
- ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 

objektov le-to potrebno;  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja, če je le-ta potrebna; 
- veljavna ponudba ali predračun stroškov za načrtovano naložbo; 
- fotografije, iz katerih bo jasno razvidno stanje objekta pred in po opravljeni investiciji 

(v primeru naložbe v objekte); 
- presoja vplivov na okolje za naložbo v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, 

če je le-ta potrebna;  
- zbirna vloga (subvencijska vloga) oddana 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 svetovalna služba).  
 
Intenzivnost pomoči:  
do 50 % upravičenega stroška (po ponudbi ali predračunu) naložbe na kmetijskem 
gospodarstvu, vendar največ  5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Davek na dodano 
vrednost ni upravičen strošek sofinanciranja. 

 
 

2. Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov - razpisana vsota 
sredstev: 1.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11231 
(Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov), konto 410217. 

 
Namen pomoči:  

- pomoč se 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, s sedežem na 
območju občine Poljčane. 

 
 
Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti, da je vloga popolna: 

 OBRAZEC 2, ki jo mora predložiti nosilec kmetijskega gospodarstva, oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 
vključeni v skupno naložbo;  

 Izjava vlagatelja: 
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 da za posamezen namen še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega 
proračuna ali mednarodnih virov, v nasprotnem primeru je potrebno  dokazati 
višino sredstev z ustrezno dokumentacijo, 

 o točnosti navedenih podatkov,  

 da ni podjetje v težavah, 

 soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov; 

 ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja, če je le-ta potrebna; 

 veljavna ponudba ali predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč; 

 kopija katastrskega načrta kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali 
nezahtevna agromelioracija; 

 program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba (Kmetijsko svetovalna služba), 
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija. 
V kolikor mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije zajema tudi program 
del, le-tega ni potrebno posebej prilagat; 

 mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba (Kmetijsko svetovalna služba); 

 zbirna vloga (subvencijska vloga) oddana v tekočem oziroma preteklem letu, če rok 
za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 

 dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa ali najema 
zemljišča. 

 
Intenzivnost pomoči:  
do 50 % upravičenih stroškov (po ponudbi ali predračunu) naložbe na kmetijskem 
gospodarstvu vendar največ 1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Davek na dodano 
vrednost ni upravičen strošek sofinanciranja. 
 
 
 

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov - 
razpisna vsota sredstev: 4.000,00 EUR; (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11222 (Razvoj podeželja), konto 410217. 

 
Namen pomoči:  

- pomoč se dodeli za sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov.  

 
Upravičeni stroški: 

- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi ali trženju kmetijskih 
proizvodov in razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- nakup ali zakup strojev in opreme namenjene predelavi ali trženju kmetijskih 
proizvodov 

- splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe;  
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk. 
 

 

Upravičenci do pomoči: 
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih 

proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
občine Poljčane.  

 
 
Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti, da je vloga popolna: 
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 OBRAZEC 3, ki ga mora predložiti nosilec kmetijskega gospodarstva ali pooblaščena 
oseba;  

 Izjava vlagatelja: 

 da za posamezen namen še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega 
proračuna ali mednarodnih virov, v nasprotnem primeru je potrebno  dokazati 
višino sredstev z ustrezno dokumentacijo, 

 o točnosti navedenih podatkov,  

 da ni podjetje v težavah, 

 soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov; 
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v 

kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči;  

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi iz področja 
gradnje objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja; 

- presoja vplivov na okolje za naložbo v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, 
če je le-ta potrebna;  

- veljavna ponudba ali predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč, 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba (Kmetijsko svetovalna služba); 
- zbirna vloga (subvencijska vloga) oddana v tekočem oziroma preteklem letu, če rok 

za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi.  

 

 

Intenzivnost pomoči: 
do 50 % upravičenih stroškov (po ponudbi ali predračunu) naložbe na kmetijskem 
gospodarstvu vendar največ 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Davek na dodano 
vrednost ni upravičen strošek sofinanciranja. 
 

 

 

 

UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja - razpisna vsota 
sredstev: 1.500,00 EUR; (21. člen Uredbe Komisije EU, št. 702/2014). Sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki 11311 (Tehnična podpora kmetijstvu), konto 402199. 

 

Namen pomoči:  
- Cilj pomoči tega Ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in 

usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. 

 
Pomoč tega Ukrepa se ne dodeli za: 

 usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, 
srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov. 

 
 
Upravičeni stroški:  
Pomoč se dodeli za strokovno izobraževanje in usposobljenost v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju 

 stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter 
predstavitvenih dejavnosti; 

 stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.  
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Prejemniki pomoči: 

 izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja, (pravna ali fizična oseba, ne glede na 
njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja); 

 prejemnik pomoči mora pomoč na podlagi tega razpisa porabiti  za upravičence, ki so 
člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine Poljčane in se ukvarjajo z 
dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju. 

 
 
Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti, da je vloga popolna: 

 OBRAZEC 4, ki jo mora predložiti izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja; 

 Izjava vlagatelja: 

 o točnosti navedenih podatkov,  

 da ni podjetje v težavah, 

 soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov; 

 dokazilo o ustrezni registraciji in usposobljenosti; 

 program dejavnosti prenosa znanja in informiranja.  
 
 

Intenzivnost pomoči: 

 do 100 % upravičenih stroškov po ponudbi ali predračunu vendar največ 1.500,00  
EUR, davek na dodano vrednost ni upravičen strošek sofinanciranja. 
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IV. Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev:  

 
1. Do sredstev po tem javnem razpisu niso upravičeni tisti, kateri so v letu 2017, 2018 ali 

2019 prejeli pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev, nato pa na Občino Poljčane niso 
vložili zahtevka za izplačilo sredstev. 

 
2. Upravičenci, ki so prejeli sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in 

podeželja v Občini  Poljčane (UKREP 1.1 Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev) v preteklih 4ih letih, to je v letu 2016, 2017, 2018 ali 2019 niso 
upravičeni do sredstev za isti ukrep v letu 2020 (kriterij izločanja preteklih 4 let).  
 
Izmed vlog, ki bodo po kriteriju izločanja preteklih 4ih let upravičene do prejema 
sredstev, bodo imeli prednost tisti upravičenci, ki sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane še sploh niso prejeli, oziroma, 
so jih prejeli najmanj. V primeru, da bo takšnih vlog več, kot razpoložljivih sredstev, 
bo o dodelitvi sredstev prejemnikom določal žreb. Žreb se bo izvedel v prisotnosti 
članov komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog in prisotnosti upravičencev, ki bodo 
sodelovali v žrebu.  
 
Če vlog po kriteriju izločanja preteklih 4-ih let (do zaprtja javnega razpisa) ne bo 
dovolj za porabo razpoložljivih sredstev, se izvede ponovitev javnega razpisa za 
znesek še razpoložljivih sredstev, kjer se upošteva kriterij izločanja preteklih treh let 
(kot zgoraj opisani kriterij preteklih 4 let, pri tem upoštevaje leta 2017, 2018 in 2019). 
Ponovno bo v primeru več vlog upravičenih po istem kriteriju odločal žreb.  
 
Sredstva za: 

 UKREP 1.2 (Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) in 

 UKREP 2 (Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem), 
se izločajo po kriteriju preteklih dveh (2) let.  
 
Navedeno ne velja za UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja. 

 
3. Upravičenec lahko pridobi nepovratna sredstva za eno investicijo znotraj ukrepa ali 

podukrepa (npr. nakup enega stroja, adaptacija enega objekta, ipd.).  
 
Navedeno ne velja za UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. 
 

4. Najnižji znesek dodeljenih sredstev znaša 50 EUR.  
 

5. Investicija se ne sme začeti izvajati pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev in mora 
biti zaključena v letu 2020 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev oz. najpozneje 
do 15. 12. 2020.  
 
Za UKREP 3 se upoštevajo storitve, ki so opravljene v letu 2020. 
 

6. Sredstva pridobljena po tem razpisu se štejejo kot državna pomoč. Občina Poljčane 
bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu z veljavno zakonodajo.  
 

7. Razpisni rok prične teči dne 9. 3. 2020 in se zaključi z iztekom dne 31. 3.  2020.  
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8. Vloga na razpis mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora 
vsebovati vse sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji razpisa in 
pogoji razpisne dokumentacije. 

Prijavitelji pošljejo svoje vloge v zaprti ovojnici po pošti s priporočeno pošiljko na 
naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane z obveznim pripisom 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO« ter s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.  

Prijavo na razpis lahko prijavitelji oddajo v času uradnih ur v tajništvu Občine 
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do izteka razpisnega roka, do 31. 3. 
2020. 

Za pravočasno oddano se šteje tudi vloga, ki je bila oddana na pošto s 
priporočeno pošiljko do vključno 31. 3. 2020.  
 
 

9. Pravilno in pravočasno oddane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. 
  

10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolne vloge, bo komisija pozvala k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev prijave je 5 delovnih dni.  

 
11. Z upravičenci kateri bodo pridobili sredstva bo Občina Poljčane sklenila pogodbe, v 

katerih bodo opredeljeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.  
 
12. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi popolnega 

zahtevka. Zahtevek mora biti dostavljen na Občino Poljčane najkasneje do 15. 12. 
2020. V kolikor upravičenec zahtevka ne dostavi do 15. 12. 2020 se smatra, da 
odstopa od pogodbe in sofinanciranja naložbe.  

 
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite v času uradnih ur v 

Razvojnem centru narave, Bistriška 68, 2319 Poljčane (Jelka Hribernik) ali na tel. 02/ 
8029-291 ali po e-pošti: jelka.hribernik@poljcane.si. 

 
 
 
 

Občina Poljčana 
Stanislav Kovačič, župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jelka.hribernik@poljcane.si.
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Priloge: 

 Vloga OBRAZEC 1 

 Vloga OBRAZEC 2 

 Vloga OBRAZEC 3 

 Vloga OBRAZEC 4 
 


