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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – Zkme UPB1), Odloka o 
proračunu Občine Cerkno za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/13) in Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni 
list RS, št. 90/07), Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno, objavlja  

 

JAVNI  RAZPIS 

za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v 

Občini Cerkno v letu 2013 

 
1. Naziv in sedež naročnika 
OBČINA CERKNO, Bevkova 9, 5282 Cerkno 
 
2. Predmet razpisa 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno v letu 2013. 
 
Skupna vrednost razpisanih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v 
občini Cerkno v letu 2013 znaša 14.500 EUR. 
 
3. Upravičenci: 
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, kot je 

opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v Občini Cerkno, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cerkno, 

- registrirana društva, združenja in krožki s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Cerkno, 

- organizacije, ki izvajajo tehnično pomoč na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju 
Občine Cerkno. 

 
4. Ukrepi 
 
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe: 
 
SKUPINSKE IZJEME 
 

UKREP 1: NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO  
 

Višina razpisanih sredstev znaša 11.000 EUR. 
 

Namen ukrepa: Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi. Podpore bodo dodeljene naložbam v postavitev 
pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev in naložbam v cestno, vodno in 
ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih). 
 
Upravičeni stroški:  

- nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme,  
- naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom 

izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na 
prosto, živali niso v osami ali stalno privezane, 

- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, 

- stroški celovitega urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih 
zemljišč), 
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- stroški urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu, 
- splošni stroški (svetovanja, izdelava projekta in projektne dokumentacije, takse…) 
-  

Pogoji za pridobitev sredstev, ko gre za posodabljanje kmetijskih gospodarstev:  
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar 

mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev 
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali), 

- predračun, kopija računa in kopija potrdila o plačilu za projektno dokumentacijo, 
- pomoč se ne odobri podjetjem v težavah, 
- pomoč se ne odobri za drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če 

taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. 
 

Pogoji za pridobitev sredstev, ko gre za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:  
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, 

urejanju prostora in varstvu okolja, 
- kmetijsko gospodarstvo  mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar 

mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev 
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali), 

- mnenje Kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti investicije, 
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, 
- izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih 

poti ter poti v trajnih nasadih), 
- predračun, kopija računa in kopija potrdila o plačilu za projektno dokumentacijo,  
- pomoč se ne odobri podjetjem v težavah. 
 

Višina sofinanciranja: do 40 % upravičenih stroškov naložbe, do 50% upravičenih stroškov naložbe 
na območjih z omejenimi dejavniki. Davek ne spada med upravičene stroške. Najvišji znesek 
dovoljene pomoči je 1.000 EUR. Skupni (vključuje tudi prejeto pomoč iz Programa razvoja podeželja) 
najvišji prejeti znesek pomoči za kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati 400.000 EUR, na območjih 
z omejenimi dejavniki za kmetovanje pa 500.000 EUR v treh proračunskih letih. 
 
Priloge: 

- vloga, na razpisnem obrazcu 1, 
- zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2013 (oz. 2012) Agencije RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva), 
- v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik 

posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet podpore ter predložiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v 
težavah, 

- če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, 

- pravnomočno gradbeno dovoljenje, če gre za izgradnjo oziroma veljavno lokacijsko 
informacijo, 

- mnenje KSS Idrija, če vrednost investicije presega 10.000 EUR, 
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše - KSS Idrija, 
- izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih 

poti ter poti v trajnih nasadih) - KSS Idrija, 
- izjava vlagatelja o prejemu kakršnihkoli javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske 

unije, 
- kopija predračuna oz. ponudbe, za projektno dokumentacijo pa lahko že račun o izdelavi, ki se 

mora glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva. 
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UKREP 2: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU  
 

Višina razpisanih sredstev znaša 500 EUR. 
 
Namen ukrepa: dodatno izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. 
Sofinancirajo se programi izobraževanja in svetovanja za potrebe primarnega kmetijstva, organizacija 
in sodelovanje na forumih, tekmovanjih, razstavah in sejmih. 
 
Upravičenci: društva, organizacije, združenja s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki so 
registrirana za izvajanje storitev iz tega člena in delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine Cerkno. 
 
Upravičeni stroški so: 

- stroški organiziranja programa za izobraževanje usposabljanje, 
- svetovalne storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v  zvezi z 

običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje, 

- na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnin 
razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do vrednosti 250 
EUR na nagrado in zmagovalca, 

- publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz 
dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in 
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: Za izvajalce izobraževanja: pomoč mora biti dostopna vsem 
upravičencem na območju občine – članstvo ne sme niti pogoj za dostop do storitev, letni oziroma 
polletni program, predloženo poročilo/potrdila o strokovnem izobraževanju, zahtevek, ko je vloga že 
odobrena – račun.  
 
Višina sofinanciranja: Pomoč se dodeli v  višini do 100% upravičenih stroškov. Dodeli se v obliki 
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. 
 
Priloge: 

- vloga na razpisnem obrazcu 2, 
- dokazilo o registraciji za izvajanje storitev, ki so predmet podpore (oz. dokazilo o registraciji 

in kopija Statuta društva - v primeru, da je vlagatelj društvo), 
- kopija predračuna oz. ponudbe (oz. računa - v primeru, da je vlagatelj društvo ali druga 

organizacija, ki izvaja storitve iz predmeta podpore na podlagi letnega/polletnega programa), 
- letni program dela (izobraževanj, usposabljanj, forumov, tekmovanj …), 
- izjava vlagatelja o prejemu kakršnihkoli javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske 

unije. 
 
 
POMOČI » DE MINIMIS« 
 
UKREP 3: IZBOLJŠANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV 
 

Višina razpisanih sredstev znaša 1.800 EUR 
 
Namen ukrepa: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev 
povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva. Cilji 
ukrepa so : 

− izboljšati konkurenčnost gozdarstva, 
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− razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij, 
− izboljšanje varnosti pri delu, 
− modernizacija proizvodnje, 
− večja odprtost gozdov. 

 
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov: 

− naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak, 
− naložbe v nakup novih strojev in opreme za delo v gozdu. 

 
Upravičeni stroški: 

− stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake, 
− splošni stroški s pripravo projekta, 
− stroški nakupa in dobave opreme. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev:  

− kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
− sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove, 
− upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda, 
− naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena. 

 
Višina sofinanciranja: do 30% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma/ali do 40% na območjih 
OMD. Do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet oziroma/ali do 
50% na območjih OMD. Najvišji znesek dovoljene pomoči je 1.250 EUR. 
 
PRILOGE: 

- vloga, na razpisnem obrazcu 3, 
- mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne vlake, 
- predračuni, računi, potrdila o plačilu oziroma druga dokazila o predvidenih stroških,   
- pravnomočno gradbeno dovoljenje, če gre za izgradnjo oziroma veljavno lokacijsko 

informacijo. 
 
 
UKREP 4: SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH  
 

Višina razpisanih sredstev znaša 1.200 EUR. 
 
Namen ukrepa: je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo 
poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek 
opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne 
dejavnosti. 
 
 
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov: 

- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k PES (sadja, zelenjave, žit, mleka, 
mesa, lesa, zelišč, …..); 

- naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za predelavo, skladiščenje in pripravo 
kmetijskih proizvodov za trg, 

- predelava kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1 k PES; 
- turizem na kmetiji; 
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; 
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; 
- kompostiranje organskih snovi. 

 
Upravičeni stroški: vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija, 
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splošni stroški.  
 
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega 
gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev  ter ima sedež in kmetijske površine na 
območju občine Cerkno; upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in 
pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji. Dejavnost se mora registrirati najpozneje 1 leto 
po zadnjem izplačilu sredstev in opravljati še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; 
pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo; 
predračun; kopija računa in potrdila o plačilu. 
 
Višina sofinanciranja: do 50% se sofinancirajo upravičeni stroški za investicije za posamezne vrste 
dopolnilnih dejavnosti: za nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena in obrtniška dela.  
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne  sme  presegati 200.000 € bruto v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let. 
 
PRILOGE: 

−−−− vloga na razpisnem obrazcu 4, 
   -     zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2013 (oz. 2012) Agencije RS za kmetijske trge in     

                razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva), 
−−−− v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik 

posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet podpore in predložiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v 
težavah, 

−−−− če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis 
iz registra kmetijskih gospodarstev, 

−−−− ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) kjer 
je to potrebno, 

−−−− izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to 
pristojna strokovna institucija, 

−−−− mnenje KSS Idrija o upravičenosti naložbe, če vrednost investicije presega 10.000 EUR, 
−−−− dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 

najpozneje eno leto po zaključeni investiciji, 
−−−− dokazila za uveljavljanje subvencije (predračuni/ponudbe oziroma kopije računov in potrdil 

o plačilu računov), ki se glasijo na nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega 
gospodinjstva. 

 
 

 
5. Razporeditev sredstev 
 
Razpisana sredstva se bodo upravičencem na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in celosten razvoj 
podeželja (v nadaljevanju odbor) dodelila do porabe razpoložljive višine sredstev, razpisanih za 
posamezen ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči 
sorazmerno znižal. V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih 
sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. 
 
Na podlagi predloga odbora o razdelitvi sredstev bo občinska uprava upravičencem izdala odločbe o 
višini dodeljenih sredstev za posamezen namen oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi, v skladu z 
odločitvami odbora. 
 
Zoper odločitev odbora lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku osmih (8) dni od dneva 
vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna. 
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O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja vlog. 
 
Upravičenec pred izdano odločbo o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so 
sredstva dodeljena, kar velja za ukrepa NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA 
PRIMARNO PROIZVODNJO IN ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM 
SEKTORJU. 

Kopije računov in dokazil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju morajo 
biti z datumom po izdaji sklepa o odobritvi sredstev in do 30. 11. 2013. Računi z datumom pred izdajo 
odločbe o odobritvi sredstev, kot tudi računi z datumom po 30. 11. 2013 ne bodo upoštevani. 
 
Prejšnja dva odstavka ne veljata v celoti, ko je za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju prijavitelj društvo ali organizacija, ki izvaja storitve iz predmeta podpore na podlagi 
letnega/polletnega programa. Podrobnosti so navedene na obrazcu 2 razpisne dokumentacije. 
 
Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev 
oz. na podlagi podpisane pogodbe. Zahtevek za izplačilo sredstev in pogodba morata biti dostavljena 
na Občino Cerkno najkasneje do 30. 11. 2013. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2013. 
 
6. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo 

razpisano dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila 
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si/, lahko pa jo zainteresirani predlagatelji dvignejo pri Vanji 
Mavri Zajc na Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z 
javnim razpisom zainteresirani dobijo pri Vanji Mavri Zajc, tel. 05/37 34 648, e-mail: 
vanja.mavrizajc@cerkno.si. 
 
7. Rok za preložitev vlog in način predložitve 
 
Razpis je odprt od dneva objave do vključno 6. 5. 2013. 
 

Vloga mora vsebovati razpisne obrazce s predpisanimi prilogami, ki so navedeni v razpisni 
dokumentaciji.  
 
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 
9, 5282 Cerkno, v zaprti kuverti, s pripisom: »Javni Razpis-Kmetijstvo 2013 – Ne odpiraj«. Na hrbtni 
strani mora biti kuverta opremljena z naslovom pošiljatelja. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki je 
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali pa oddana 
osebno v sprejemni pisarni Občine Cerkno. 
 
8. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in celosten razvoj podeželja na svoji seji 
predvidoma 8. 5. 2013 in jih ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. 
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.  
 
 
Datum: 5. 4. 2013 
Številka: 410-0012/2013-1 

     Župan: 
Miran Ciglič, l.r. 
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