
 

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za 

programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 

2021 (Ur. list RS št. 202/2020) Občina Cerkno objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 

Občini Cerkno v letu 2021 
 

 
1. NAROČNIK 
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 
45.500 EUR za namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja.   
Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, v skladu z Uredbo komisije 
(EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. 
 
3. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE 

• Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev 
oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. 

• Upravičenec predloži izjavo, da ni podjetje v težavah in da ni naslovnik neporavnanega naloga 
za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena 
za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. 

• Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke 
o naložbi/storitvi, časovni potek, vrsto, znesek javnega financiranja ter predvidene stroške. 

• Po zaključku investicije mora biti le ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil 
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. V tem roku vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja 
iste investicije. 

• Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem 
pravilniku deset let od datuma prejema pomoči. 

• Upravičenec mora v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev vrniti odobrena sredstva 
v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi: 

• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, 

• da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, 

• da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi 
pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti. 

• Vsak upravičenec lahko kandidira samo z eno vlogo oz. z eno investicijo. 
 
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme 
upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne smejo 
preseči maksimalne višine pomoči določene s pravilnikom. 
Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifični pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in 
ostalo) se upoštevajo določila Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016 – 2020 in so navedeni v tem javnem 
razpisu pod posameznimi ukrepi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. UKREPI, PREDMETI PODPORE, VIŠINE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV TER MERILA IN 

KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI 
 
A. Skupinske izjeme 
 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

 
(1) Okvirna višina razpisanih sredstev je 30.000 EUR. 

 
(2) Z naložbo se skuša 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, 

- izpostavljanje 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. 
 

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva 

 
 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

 
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 kmetijskih gospodarstvih; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki 
se nanašajo na naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav; 
- 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 so: 

- kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na 
območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin; za 1 ha primerljivih površin se po podatkih GERK-a štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. 
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha 
vrtov vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 
6 ha barjanskih travnikov oz. drugih površin.  
 

Pogoji za pridobitev: 

- 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; 



- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;  

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok 

za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel. 
 

Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 

EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  

 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

 
Pomoč se lahko 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, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na 
območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin.  
  

Pogoji za pridobitev: 

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

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 

predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok 

za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel. 
 

Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 2.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.  
 
 
 



Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva 

 
Pomoč se lahko dodeli za nakup nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov. 

Upravičeni stroški: 

– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi 
zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče pločevine oziroma 
materialov, ki so netoksični in nerjaveči). 

Upravičenci do pomoči: 

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki 
imajo čebelnjake, vpisane v centralni register čebelnjakov. 

Pogoji za pridobitev pomoči: 

– upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred 
dnevom oddaje vloge in mora imeti KMG-MID številko, 

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. 

Intenzivnost pomoči: 

– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 2.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 

 
 
B. Pomoči »de minimis« 
 

UKREP 2: Gozdarski ukrepi 

 
(1) Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR. 

 
(2) Pomoč v okviru gozdarskih ukrepov se lahko dodeli za: 

Podukrep 2.1 Nove investicije za delo v gozdu 
Podukrep 2.2 Sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak 

 
 

Podukrep 2.1 Nove investicije za delo v gozdu 

 
Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih 

gospodarstev. 

Upravičeni stroški: 

- gozdarska mehanizacija (npr. gozdarska prikolica, cepilnik drv, vitel, motorna žaga ipd.) ter 
zaščitna oprema za delo v gozdu. 
 

Upravičenci do pomoči: 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in 
imajo v lasti gozdne površine. 
 

Pogoji za pridobitev pomoči: 

- predračun ali račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, 
- kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev. 

 
 

 



Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov. 
 

Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša 1.250 EUR. 

 

Podukrep 2.2 Sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak 

 
Namen pomoči je podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak. 

Predmet podpore: Sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih vlak. 

Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, katerih 

naložba se izvaja na območju občine. 

Splošni pogoji upravičenosti: 

- kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 

prostora in varstvu okolja. 
 

Posebni pogoji upravičenosti: 

Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojnega Zavoda za gozdove. 

Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake. 

Intenzivnost pomoči: 
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 

 
Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša 1.250 EUR. 

 

UKREP 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih 
krajev 

 
(1) Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR. 
 

 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine. 
 
Cilji ukrepa: 

- ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. 
 
Predmet podpore: 

- financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. 
 
Upravičenci: 

- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa. 
 
Splošni pogoji upravičenosti: 

- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z 
navedbo lokacij (prog) in razdalj; 

- letno število prevozov; 
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo. 

 
 
Upravičeni stroški: 

- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.  
 



Finančne določbe: 
- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.  

 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 

presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli 

obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa. 

C. Druge pomoči občine 

UKREP 4: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja  

 
(1) Okvirna višina razpisanih sredstev je 500 EUR. 
 

Namen pomoči: 

Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Z 

ukrepom se spodbuja delovanje društev/združenj, s čimer se dolgoročno dviguje kvaliteto življenja na 

podeželju. 

Upravičenci do pomoči: 

- društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in delujejo na območju občine na področju 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
 

Pogoji za pridobitev pomoči: 

- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti, 
 

- društvo/združenje mora biti vpisano v register društev, 

- upravičenci morajo predložiti seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), 
na katerem so označeni člani z območja občine. 

Upravičeni stroški: 

- materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški material, 
poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve, računovodske 
storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja kmetijstva in gozdarstva, 
naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), 
izdajanje društvenega glasila, promocijski material, potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika 
in članov društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, 
materiala za promocijo …, 

 
- stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu (plačilo tajnici …), 

- stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora društva/združenja ter 
stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s potnimi stroški). 

  

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave in na spletni strani Občine 

Cerkno: www.cerkno.si 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja 

na telefonski številki 05 37 34 648 ali 05 37 34 640. 

 

 

6. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do 22. aprila 2021 do 12. ure.  

http://www.cerkno.si/


Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane 

podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

Vloge se oddajo osebno ali po pošti v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 

ul. 9, 5282 Cerkno z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2021«. 

 

7. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo 

imenuje župan. Upoštevane bodo le vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo v skladu s 

pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije. Prepozno prispele oziroma neustrezno 

izpolnjene vloge bodo zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene. V primeru, da vloga ne bo 

popolna, bo predlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan na dopolnitev vloge. Rok 

za dopolnitev je 8 dni od dneva prejema obvestila. 

Strokovna komisija bo odpiranje vlog izvedla najpozneje do 13. maja 2021.  

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo najpozneje v roku 15 dni od potrditve 

predloga razdelitve sredstev. 

 

8. DOKAZILA O UPRAVIČENOSTI IN IZPLAČILO SREDSTEV 

Upravičenec pred izdano odločbo o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so 

sredstva dodeljena, kar velja za Ukrep 1 s podukrepi. Upravičenec mora dostaviti kopije računov 

upravičenih stroškov in potrdila o plačilu le teh z datumom po izdaji odločbe do 30.11.2021. Če 

upravičenec vlaga projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe pri podukrepu 1.1 je dokazilo o 

izvedeni naložbi kopija računa in potrdilo o plačilu z datumom od 1.1. 2021 do 30.11.2021.  

Za ukrep 2 mora upravičenec dostaviti kopije računov upravičenih stroškov in potrdila o plačilu 

teh računov z datumom od 1.1.2021 do 30.11.2021. 

Za ukrep 3 mora upravičenec dostaviti kopije računov upravičenih stroškov in potrdila o plačilu 

teh računov z datumom od 1.1.2021 do 30.11.2021. 

Za ukrep 4 mora upravičenec dostaviti kopije računov upravičenih stroškov in potrdila o plačilu 

teh računov z datumom od 1.1.2021 do 30.11.2021. 

 

Kopije računov o upravičenih stroških in potrdila o plačilu teh računov z datumi izven 

postavljenih rokov, komisija ne bo upoštevala. 

Če upravičenec ne dostavi kopij računov upravičenih stroškov in potrdil o plačilu teh računov do 

vključno 30.11.2021, se mu odobrena sredstva ne izplačajo. 

 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega 

upravičenca do 31.12.2021. Zahtevek je del razpisne dokumentacije, upravičenec pa ga mora 

vložiti za izplačilo z zahtevanimi dokazili. 

 

9. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV 

V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev na 

posameznem ukrepu, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira 

javnega razpisa. 

 

Številka: 410-0006/2021-2 

Datum: 23. 3. 2021 

 

 
                                                                                                                           Župan 

                                                                                                        Gašper URŠIČ, l.r. 
 

 

 



 


