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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju 

drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Slovenska Bistrica za 

programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS 55/15, v nadaljevanju Pravilnik), Mnenja o 

skladnosti sheme državnih pomoči, št.  priglasitve: K-BE058-5884250-2015 izdanega s strani 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mnenja o skladnosti sheme de minimis 

pomoči »Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Slovenska Bistrica«, št. 

priglasitve:M001-5884250-2015 izdanega s strani Ministrstva za finance in Odloka o 

proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

9/2020), objavlja Občina Slovenska Bistrica 

 

JAVNI RAZPIS 

 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju občine Slovenska Bistrica za 

leto 2020 

 

I. Predmet razpisa 

Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2020 v okvirni višini 14.000,00 EUR po 

shemi državne pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo 

komisije  (EU) št. 1407/2013. 

 

II. Ukrep:  

Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje – živali, 

zavarovanje posevkov, nasadov in plodov v tekočem letu: 

a) razpisna vsota: 14.000,00 EUR; 

b) namen ukrepa je povečati obseg zavarovanj kmetijske proizvodnje: 

- zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, 

pozebe, poplave in viharja, 

- zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, 

zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali 

zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni; 

c) višina sofinanciranja: skupaj s sredstvi iz nacionalnega proračuna, do maksimalne 

višine opravičljivih stroškov zavarovalne premije ne sme preseči 65% stroškov 

zavarovalne premije za zavarovanje živali, posevkov, nasadov in plodov v tekočem 

letu; 

d) upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem in kmetijskimi površinami na območju občine, ki sklenejo 

zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni 

uredbi za tekoče leto; 

e) potrebna dokumentacija:  

- vloga: OBRAZEC 2; 
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- fotokopija veljavne zavarovalne police, z obračunano višino nacionalnega 

sofinanciranja (kot dokazilo, da je zavarovalna polica veljavna, se šteje, ko je 

polica podpisana s strani obeh strank in minimalnega plačila 20 % višine 

zavarovalne premije); 

- potrditev iz Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (pridobi Občina). 

Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 1000 € na upravičenca letno. 

 

III. Splošni pogoji 

1. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje po točki d) v zgornjem 

besedilu in:  

- podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov; 

- niso podjetje v težavah. 

2. Najnižji znesek dodeljenih sredstev znaša 10 EUR.  

3. Sredstva pridobljena po tem razpisu se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po 

pravilu de minimis. Občina Slovenska Bistrica bo o dodeljenih pomočeh poročala v 

skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevajo se upravičeni stroški brez DDV. 

4. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so 

na voljo na internetnem naslovu http://www.slovenska-bistrica.si, na Oddelku za 

gospodarstvo ali v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica in na sedežu Kmetijsko 

svetovalne službe v Slovenski Bistrici. 

5. Vloge je potrebno oddati do 30.07.2020 osebno ali poslati s priporočeno pošiljko na 

naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica. 

6. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Slovenska Bistrica. 

Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala 

k dopolnitvi v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku. Nepopolne 

vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo. 

7. Po obravnavi dopolnjenih in popolnih vlog bodo vlagateljem v roku do 30 dneh izdane 

Odločbe. 

8. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka in 

preveritve na AKTRP. Zahtevek in vsa dokazila (v primeru sprememb zavarovalne 

police) morajo biti dostavljeni na Občino Slovenska Bistrica najkasneje do 30.09.2020, 

sicer niso upravičeni do sredstev.    
9. Dodatne informacije dobite na Občini Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo, 

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica ali po telefonu na številki 843 28 38 - Slavka 

ZAFOŠNIK ter na Kmetijsko svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Trgovska 1, 

Slovenska Bistrica, telefon 843 01 32 - Marija KRESNIK.  

 

 

 

 

Občina Slovenska Bistrica 

Župan 

Dr. Ivan ŽAGAR 
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