
Stran: 1/8 

 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarje 
pri Jelšah za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 39/2015) in Odloka o proračunu 
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023 (Uradni list RS, št. 144/2022), Občina Šmarje pri Jelšah 
objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS  
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2023 

 
 
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:  
Občina Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2023 v višini 105.500,00 EUR po 
shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 
702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva se dodelijo 
za naslednje ukrepe: 
 

UKREPI: Višina razpisanih 
sredstev: 

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014): 

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko 

proizvodnjo 

80.000 EUR 

UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  4.500 EUR 

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013): 
UKREP 3: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti 
5.000 EUR 

UKREP 4: Izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na 

kmetiji ter predelave in trženja 
3.000 EUR 

Ostali ukrepi občine: 

UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva  13.000 EUR 

 
 
II. UPRAVIČENCI:  
Do sredstev so upravičeni:  
 
(1) za UKREP 1:  

 kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 
občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, in ki dejavnost primarne 
kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha kmetijskih površin. 

 
 (2) za UKREP 2: 

 kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na 
območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v 
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto. 
 

 (3) za UKREP 3: 

 kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi 
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 
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 (4) za UKREP 4:  

 registrirana stanovska in interesna združenja (društva in združenja), ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije. 
 

 (5) za UKREP 5: 
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja 
podeželja na območju občine (v nadaljevanju: društva in združenja); 
 
 
III. UKREPI: 
 
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
 

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

 
Podukrepa: 
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, 
- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
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; 

 
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 opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku (za namene trženja); 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 

mreže…); 
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk; 
- stroški zajema deževnice iz streh gospodarskih poslopij; 
- stroški za male namakalne naprave; 
- stroški sadik orehov na plazovitem območju, s ciljem preprečevanja nadaljnjega plazenja 

tal; 
- stroški sadik visokodebelnih sort; 
- stroški sadik jagodičevja (zasaditev v površini najmanj 1 ar); 
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 

pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (ne na plazovitem območju); 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 
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Podpore se ne dodelijo za:  
- davek na dodano vrednost (DDV); 
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; 
- nakup traktorjev, traktorskih priključkov in strojev, ki niso montirani na objekte; 
- 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; 
- 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; 
- sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi že pridobil 

občinska sredstva;  
- prav tako se sredstva ne odobrijo vlagatelju, ki je v obdobju 2018-2022 že prejel občinske 

subvencije za naložbe za kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo v skupni višini 10.000 EUR ali več. 

 
Za že izvedene in pričete investicije se sredstva ne dodelijo! 
 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; 
- vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na 

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

gospodarstva;  
- 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; 

- nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha kmetijskih površin; 
- po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil 

sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 
 
K vlogi mora upravičenec predložiti: 
- zbirno vlogo za neposredna plačila (subvencijska vloga) Agencije RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja za tekoče leto oz. za preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel, 

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba 
(KGZ enota Šmarje pri Jelšah), 

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno 
dokumentacijo pa račun o izdelavi (Ponudba oz. predračun mora glasiti na ime in priimek 
nosilca kmetijskega gospodarstva in mora izražati realno vrednost naložbe; upravičenci naj 
prijavljajo le tisto vrednost investicije, ki jo bodo dejansko lahko realizirali in bodo zanjo 
lahko predložili  dokazila o izvedbi oz. račune, katerih višina naj bo enaka predračunom. V 
primeru, da bo končna vrednost naložbe nižja od njene predračunske vrednosti, bo občina 
ustrezno procentualno zmanjšala znesek pomoči. Lastna vlaganja se ne sofinancirajo. Pomoč 
se ne dodeli za davek na dodano vrednost). 
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- v primeru investicije povezane z graditvijo objektov: ustrezno gradbeno dokumentacijo, 
(gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja), 

- v primeru agromelioracijskih del upravičenec predloži še: kopijo katastrskega načrta in 
program del, ki ga pripravi KGZ enota Šmarje pri Jelšah ter dovoljenje lastnika zemljišča za 
izvedbo naložbe,  v primeru zakupa zemljišča. 

 
Finančne določbe: 
- najvišja stopnja pomoči znaša do maksimalno 50 % upravičenih stroškov investicije oziroma 

največ do 5.000 EUR za posamezno naložbo oz. za več naložb hkrati na kmetijskem 
gospodarstvu na upravičenca na leto; 

- pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost upravičenih stroškov brez DDV; 
- komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih internih meril. 
 
 

UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

 
Cilji ukrepa: Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:  
– naravnih nesreč;  
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih 

vremenskih razmer;  
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter 
– zaščitenih živali.  
 
Upravičeni stroški: 
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa 

zavarovalnih poslov. 
 

Pogoji za dodelitev sredstev (k vlogi mora upravičenec predložiti): 
- zbirno vlogo za neposredna plačila (subvencijska vloga) Agencije RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja za tekoče leto oz. za preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel,  

- sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, z 
obračunano višino nacionalnega sofinanciranja. 
 

Finančne določbe: 
- višina sofinanciranja občine skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju 

zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % 
stroškov zavarovalne premije. 
 
 

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 
 

UKREP 3: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti 

 
Cilj ukrepa: diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in 

živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 
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- 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. 

 
Podpore se ne dodelijo: 

- davek na dodano vrednost (DDV), 
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. 

 
Pogoji za dodelitev 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 v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let 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. 
 
K vlogi mora upravičenec priložiti:  
- zbirno vlogo za neposredna plačila (subvencijska vloga) Agencije RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja za tekoče leto oz. za preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel, 

- ponudbo oziroma predračune za nameravano naložbo. Ponudba oz. predračun mora glasiti 
na realno vrednost, upravičenci naj prijavljajo le tisto vrednost investicije, ki jo bodo 
dejansko lahko realizirali in bodo zanjo lahko predložili  dokazila o izvedbi oz. račune katerih 
višina naj bo enaka predračunom. V primeru, da bo končna vrednost naložbe nižja od njene 
predračunske vrednosti, bo občina ustrezno procentualno zmanjšala znesek pomoči. Lastna 
vlaganja se ne sofinancirajo. 

- fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu oz. dokazilo o 
registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti,  

- mnenje pristojne strokovne službe (KGZ enota Šmarje pri Jelšah) o upravičenosti vlaganja v 
izbrano vrsto dejavnosti, 

- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno gradbeno dokumentacijo 
(gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja). 

 
Finančne določbe: 
- najvišji delež pomoči znaša do maksimalno 50 % upravičenih stroškov investicije, 
- ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 

presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 3. odstavka 22. člena pravilnika. 
- pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost upravičenih stroškov brez DDV, 
- komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih internih meril. 
  
 

UKREP 4. Izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 

predelave in trženja 

 
Cilji ukrepa: 
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- Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 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. 

 
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. 
 
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. 
 
Društva morajo k vlogi priložiti še naslednjo dokumentacijo: 
- potrdilo o registraciji društva (za nova društva); 
- evidenco o članstvu (podatek o številu vseh članov društva, za člane iz občine Šmarje pri 

Jelšah pa poimenski seznam članov); 
- letno poročilo za leto 2022 (Ajpes); 
- izpolnjen obrazec: Realizacija plana 2022 in finančni plan za leto 2023; 
- vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za leto 2023 (delovni načrt), iz katerega je 

razvidno, da je bilo izobraževanje oz. usposabljanje, ki je predmet sofinanciranja, planirano; 
- zapisnik zadnjega Občnega zbora društva, ki je obravnaval in potrdil letno poročilo društva 

(zapisnik mora biti predložen najkasneje pred izplačilom subvencije). 
 
Finančne določbe:  
- intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov, 
- ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 

presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 3. odstavka 22. člena pravilnika. 
- komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih internih meril. 
 
 

5. Podpora delovanju kmetijskih društev 

 
Cilj ukrepa:  

 ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju; 

 dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. 
 
Upravičeni stroški: 

 stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), 

 materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega zbora). 
 

Pogoji za pridobitev pomoči: 

 društva morajo biti registrirana za delovanje na območju občine ali delovati na območju 
občine in imeti sedež na območju občine; 

 sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. 
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: 
- potrdilo o registraciji društva (za nova društva); 
- evidenco o članstvu (podatek o številu vseh članov društva, za člane iz občine Šmarje pri 

Jelšah pa poimenski seznam članov); 

 plan dela za tekoče leto, 

 oceno materialnih stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), 
oceno stroškov dela pisarne ter organov, 

 izpolnjen obrazec: Realizacija plana 2022 in finančni plan za leto 2023; 

 zapisnik zadnjega občnega zbora (dostavljen najkasneje pred izplačilom subvencije). 
 
Finančna določbe: 

 intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov, 
- komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih internih meril. 
 
 
IV. VLOGE:  
Vsebina vloge: 
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis z izpolnjenim ustreznim razpisnim obrazcem z nazivom »Vloga 
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Šmarje pri Jelšah v letu 2023« in prilogami k vlogi, ki so zahtevane kot dokazila k 
posameznim ukrepom. 
 
Obravnavanje vlog:  
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s sklepom župana. Odpiranje vlog ni javno. 
Komisija bo prejete vloge obravnavala v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog. Delež 
sofinanciranja po posameznih urkepih komisija določi glede na število prispelih popolnih in 
upravičenih vlog, višino urpavičenih stroškov ter višino razpoložljivih razpisanih sredstev.  
 
Upravičencem bo na predlog komisije izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen 
ukrep, ki ga pripravi oddelek za gospodarstvo. Medsebojne obveznosti med Občino in 
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega 
upravičenca, kateremu morajo biti priložena dokazila najkasneje do 30. 11. 2023. Zahtevek mora 
vsebovati naslednjo dokumentacijo:  

- dokazila o plačilu obveznosti (račun /situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu), 
- druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu 

oz. storitvi,…). 
 

V kolikor je za določen ukrep manjše število prejetih vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko 
sredstva prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. 
 
 
VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:  
Rok za prijavo na razpis je 17. 4. 2023. Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo  prispele 
do navedenega datuma ali so do tega datuma oddane na pošto. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Če vloga ne bo popolna, 
bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Prijava mora biti 
oddana v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – razpis KMETIJSTVO 2023« ter opremljena z 
imenom in naslovom prijavitelja v vložišče Občine ali poslana na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah.  
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Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na Občini Šmarje pri Jelšah – na 
oddelku za gospodarstvo ali na spletnem naslovu www.smarje.si. Dodatne informacije v zvezi z 
razpisom so na voljo na tel št.: 8171 688 (Klavdija Markuš), elektronska pošta: 
klavdija.markus@smarje.si. 
 
 
 
Številka: 331-0001/2023             
Datum: 13. 2. 2023                         Občina Šmarje pri Jelšah 

            Župan 
       Matija Čakš, dr. vet. med., spec. Bujatrike, l.r. 
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