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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju prora�unskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja v Ob�ini Cerkno (Uradni list RS, št. 79/03) in Odloka o prora�unu Ob�ine 
Cerkno za leto 2004 (Uradni list RS, št. 45/04), Ob�ina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno, 
objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev prora�unskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 

 v Ob�ini Cerkno v letu 2004 
 
 
1. Predmet razpisa 
Ob�ina Cerkno za namen ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v letu 2004 razpisuje 
3.092.000,00 sit nepovratnih sredstev in sredstva za subvencioniranje obrestne mere najetih 
kreditnih sredstev pri A Banki Vipa d.d.. 
 
2. Upravi�enci 
Upravi�enci do sredstev so fizi�ne osebe – kmetje s stalnim prebivališ�em v Ob�ini Cerkno in 
pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov in storitev. 
 
3. Program ukrepov  
 
A. PREPRE�EVANJE ZARAŠ�ANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠ� - višina nepovratnih 

sredstev za leto 2004 je 1.546.000,00 sit. 
Namen ukrepa je sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih površin kot podpora za 
ohranjanje obdelovalnih površin oziroma izgleda kulturne krajine. 
Višina pomo�i: 
- Do 50% upravi�enih stroškov ro�ne košnje in spravila krme za obmo�ja z �isto ro�no 

košnjo hkrati z ro�nimi deli pri sušenju in spravilu ter za košnjo vsaj eno leto nekošenih 
površin oz. maksimalno do 20.000,00 sit/ ha. 

- Do 50% upravi�enih stroškov za novo urejene pašne površine. Kot novo urejena pašna 
površina se šteje površina, ki ima fiksno ogrado (lesene koli�ke, dva ali tri izolatorje, 
pocinkano mrežo). 

Pogoji za pridobitev pomo�i: 
- Skupna površina vseh parcel, za katere se uveljavlja subvencija, mora znašati najmanj 0,2 

ha. 
- Zemljiš�e mora biti pokošeno in pospravljeno do 15. avgusta 2004. 
Upravi�enci predložijo naslednjo dokumentacijo: 
- Podatki o prosilcu, dav�na številka in številka transakcijskega ra�una.  
- Kopija katastrskega na�rta (mapna kopija) z ozna�enimi površinami, ki jih je upravi�enec 

ro�no obdelal oz. na njih na novo uredil pašne površine. 
- Podatki o velikosti in opis parcele (posestni list). 
Vloge je potrebno oddati na prijavnem obrazcu, ki ga prosilci dobijo na Ob�ini Cerkno, 
Bevkova 9. 
Rok za oddajo vlog je 31. 8. 2004. 
 
 
B. PODPORA PREUSMERITVAM KMETIJ V EKOLOŠKO KMETOVANJE – višina 

nepovratnih sredstev za leto 2004 je 515.000,00 sit. 
Namen ukrepa je podpora kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega (ustaljenega) 
na�ina kmetovanja v ekološko kmetovanje. 
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Višina pomo�i:  
- sofinanciranje stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaš�ene organizacije do 

100 %. 
Upravi�enci predložijo naslednjo dokumentacijo: 
- dokazilo o vklju�itvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij, 
- ra�un oz. potrdilo o vpla�ilu stroškov eko kontrole v teko�em letu. 
Vloge je potrebno oddati na prijavnem obrazcu, ki ga prosilci dobijo na Ob�ini Cerkno, 
Bevkova 9. 
Rok za oddajo vlog je 12.11.2004. 
 
C. MALE AGROMELIORACIJE – višina nepovratnih sredstev za leto 2004 je 

1.031.000,00 sit. 
Namen ukrepa: 
Sofinanciranje izvedbe manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor (obnova 
travne ruše, kr�enje drevesne zarasti in grmi�evja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, 
dreniranje kmetijskih zemljiš� ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja 
rodovitnosti tal oz. pogojev obdelave kmetijskih zemljiš�. 
Višina pomo�i: 
- do 40% upravi�enih stroškov za kr�enje drevesne zarasti in grmi�evja, planiranje terena, 

odstranjevanje kamenja in dreniranje kmetijskih zemljiš� oz. najve� do višine 300.000 sit/ 
ha. 

- Do 40% upravi�enih stroškov za obnovo degradirane travne ruše s preoravanjem in setvijo 
oz. najve� do višine 40.000,00 sit/ ha. 

Upravi�enci predložijo naslednjo dokumentacijo: 
- ra�un o opravljenih delih, 
- lokacijska informacija, 
- soglasje hidrogeologa. 
Vloge je potrebno oddati na prijavnem obrazcu, ki ga prosilci dobijo na Ob�ini Cerkno, 
Bevkova 9. 
Rok za oddajo vlog je 12.11. 2004. 
 
D. SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH – 

kreditna sredstva A-Banke Vipa d.d. 
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogo�ajo 
kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile.  
(Za dopolnilno dejavnost na kmetiji se šteje: predelava, obdelava, dodelava, zamrzovanje in pakiranje kmetijskih 
pridelkov in gozdnih sortimentov;  prodaja predpisano ozna�enih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na 
kmetiji; nabiranje, predelava in prodaja gozdnih sadežev in zeliš�; turizem na kmetiji; dejavnost, povezana s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji (na primer: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, 
peka v kme�ki pe�i, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, etnološke zbirke in etnološka dejavnost);  
pridobivanje in prodaja energije iz biomase;  pridobivanje in prodaja energije iz vodnih, vetrnih in drugih virov; 
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo (na primer: posek lesa, spravilo lesa iz gozda, delo s 
traktorjem in delo z drugo strojno opremo na kmetijah, oddajanje kmetijskih in gozdarskih strojev ter opreme v 
najem, vzdrževanje cest in pluženje snega, servis in vzdrževanje zelenih površin, vzdrževanje kulturne krajine, 
žaganje lesa, stiskanje sadja, olja, mletje, sušenje sadja, ter druge storitve z obstoje�o opremo in živalmi s 
kmetije: vožnja s sanmi, vozovi, jahanje konj); storitve delovne sile s kmetij, ki so povezane z znanji s podro�ja 
kmetijstva in gozdarstva; drugo izobraževanje na kmetijah, povezano z dejavnostjo na kmetiji; vrtnarstvo, 
�ebelarstvo, perutninarstvo, ribogojstvo, gobarstvo, zeliš�arstvo, sodelovanje v pridelavi in dodelavi semena in 
sadik, drevesni�arstvo, trsni�arstvo, reja divjadi;  zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi.)  
Višina pomo�i: sofinancira se obrestna mera za najete kredite in sicer do 50% upravi�enih 
stroškov za investicije za�ete v teko�em letu in sicer za nakup strojev, naprav in opreme, za 
gradbena in obrtniška dela in nakup kmetijskih zemljiš�. 
Upravi�enci predložijo naslednjo dokumentacijo: 
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- vlogo s podatki o prosilcu, planom izvedbe oz. dokon�anja investicije in finan�no 
konstrukcijo investicije. 

- potrdilo o statusu kmeta prosilca oz. potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti oz. da je 
upravi�enec v postopku registriranja dopolnilne dejavnosti.   

- pravnomo�no gradbeno dovoljenje oz. lokacijsko informacijo (�e gre za gradnjo oz. 
adaptacijo objekta), 

- ra�une oz. predra�une za nakup strojev ali opreme oz. ra�une o izvedenih delih, 
- mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravi�enosti vlaganja. 
Prednost pri sofinanciranju imajo upravi�enci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oz. 
glavni vir dohodka.  
Vloge je potrebno oddati na prijavnem obrazcu, ki ga prosilci dobijo na Ob�ini Cerkno, 
Bevkova 9. 
Rok za oddajo vlog je 12.11. 2004 oz. do porabe sredstev. 
 
 
4. Merila za dodeljevanje sredstev 
 
- vloge se po posameznih programih obravnavajo vsebinsko enakovredno, 
- odstotek sofinanciranja se dolo�i sorazmerno med zaprošenimi in razpoložljivimi sredstvi. 
 
5. Obravnava vlog 
Prispele vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in celosten razvoj podeželja (za ukrep D na 
vsaki redni seji, za ostale ukrepe pa v 15 dneh po zaklju�ku razpisa). 
Prepozne in nepopolne vloge bodo zavrnjene.    
Upravi�enci bodo o dodelitvi sredstev prejeli sklep v 30 dneh po zaklju�enem razpisu. 
 
6. Oddaja vlog 
 
Vloge za vse ukrepe je potrebno na prijavnih obrazcih oddati na Ob�ini Cerkno osebno ali po 
pošti.  
Upravi�enci morajo za vse programe tega razpisa podati pisno izjavo, da za posamezen 
ukrep niso pridobili sredstev iz državnega prora�una ali mednarodnih virov oz. koliko 
sredstev so iz teh virov za dolo�en namen že prejeli. 
 

Župan: 
Jurij Kav�i� 


