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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/15) ter Odloka o 
proračunu Občine Preddvor za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 01/15)  Občina 
Preddvor objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
 kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor v letu 2015 

 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 
15.390,00 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter 
ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti 
kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev. 
 
Dodeli se za naslednje ukrepe: 
 

 Vrsta ukrepa Znesek 
pomoči 

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

 

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

 

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 5.500 EUR 

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1.800 EUR 

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

 

UKREP 5 Podpora investicijam za varno delo v gozdu 3.200 EUR 

 Ostali ukrepi občine  

UKREP 6 Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter 
gozdarskih programih 

900 EUR 

UKREP 7 Podpora delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja 

3.990 EUR 

 
 

2. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE 

 Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. 

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

 Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, 
podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.  

 Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred 
zadnjim izplačilom zahtevka. 

 Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora 
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih 
naročilih. 

 Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil 
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 

 Upravičenec, ki pridobi pomoč po tem razpisu, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči, deset let od prejema pomoči. 

 Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve 
sredstev. 

 Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za enako naložbo, kot jo je navedel v vlogi, 
ne more kandidirati naslednjih 5 let. 
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Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor. 
 

3. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA 
POMOČI  

 

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

 
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih namenov: 

- 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, 

- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine, 

- preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini, 

- 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. 

(2) Pomoč se ne dodeli za: 

- 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, 

- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 

- 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. 
  
(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 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
 

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih. 

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  

(3) Upravičeni stroški: 

- splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), 
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov, licenc, avtorskih pravic, blagovnih znamk, 

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (razen nakupa traktorjev)  

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo  
hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem 
gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditve izpustov (stroški 
materiala), 

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na  kmetijskem gospodarstvu, 

- stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku, 

- stroški postavitve večletnih nasadov, vključno z jagodišči in zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami (protitočne mreže), 
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- naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte za namakanje, ki vplivajo le na 
energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo 
reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda,  

- stroški nakupa računalniške programske opreme za potrebe kmetijstva.  

(4) Upravičenci do pomoči: 

- kmetijska gospodarstva, katerih naložba se izvaja na območju občine. 

(5) Pogoji za pridobitev: 

- ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, 

- ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,   

- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, ko je navedena kot upravičeni strošek,   

- presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, 

- predložitev geoprostorskega obrazca oddane zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem 
oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, 

- mnenje o upravičenosti  investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

(6) Intenzivnost pomoči:  

- do 70 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 

- do 50 % upravičenih stroškov za ostala območja.  
 

(7) Znesek pomoči: 5.500 EUR.  
 
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov  
 

(1) Pomoč se dodeli z namenom urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 

(2) 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.  

(3) Upravičeni stroški: 

- splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), 
stroški za študije izvedljivosti, 

- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,  

- 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. 

(4) Upravičenci do pomoči: 

- posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki se izvaja na območju občine. 

(5) Pogoji za pridobitev: 

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

- mnenje o upravičenosti investicije,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 
predmet podpore nezahtevna agromelioracija, 

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, 

- kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega GERK-a s podatki, 

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, 

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 

(6) Intenzivnost pomoči:  

- do 70 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 

- do 50 % upravičenih stroškov za ostala območja.  
 

(7) Znesek pomoči: 1.800 EUR.   
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UKREP 5: Podpora  investicijam za varno delo v gozdu 

 

(1) Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in tehnična oprema kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine. 

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  

(3) Upravičeni stroški: 

- splošni stroški:  honorarji svetovalcev (strokovnih in podjetniških), 

- stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za varno delo v gozdu (manjše gozdarske 
mehanizacije, motorne žage, cepilca,  vitla, zaščitne opreme za delo v gozdu, …).  

(4) Upravičenci do pomoči:  

- kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine. 

(5) Pogoji za pridobitev sredstev: 

- upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, 

- mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, 

- kot zaključek naložbe se šteje  tehnični prevzem ali vključitev gozdarske  mehanizacije ali 
opreme v proces dela v gozdu, 

- pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še  5 let po zaključeni 
investiciji. 

(6) Intenzivnost pomoči: 

- do 70 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost, 

- do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja. 

(7) Znesek pomoči: 3.200 EUR.   

(8) Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz šestega odstavka 19. člena tega pravilnika. 

 
 

UKREP 6: Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih 
programih 

 

(1) Namen ukrepa je zagotavljanje usposobljenih kadrov za delo na kmetijskih gospodarstvih. 

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali član 
kmetijskega gospodinjstva.  

(3) Upravičenci do pomoči: 

- dijaki poklicnih in srednješolskih programov kmetijstva ter gozdarstva, ki so člani 
kmetijskega gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu.  

(4) Pogoji za pridobitev sredstev: 

- dijak mora imeti stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva, 

- potrdilo o vpisu za šolsko leto 2015/2016 

(5) Znesek pomoči: 900,00 EUR   
 

 

UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja  

(1) Namen ukrepa je spodbujanje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetovalcev in 
drugih neprofitnih interesnih združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, ki 
predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalci, ki živijo na podeželju.  

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži predstavnik društva ali združenja (v nadaljevanju 
društva).   

(3) Upravičeni stroški: 

- materialni stroški za delovanje društev, povezani z izvajanjem vsebine dejavnosti društva.  
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(4) Upravičenci do pomoči: 

- društva, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane. 

(5) Pogoji za pridobitev sredstev: 

- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev, 

- društvo mora biti vpisano v register društev, 

- letni program dela društva,   

- izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, 
ni predmet sofinanciranja, 

- priložen seznam članov društva z območja občine. 

(6) Intenzivnost pomoči: 

- do 100 % upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva 

- največja višina pomoči do 450,00 eur in odstotek članstva glede na upravičenca s 
sedežem v občini Preddvor 

- odstotek pomoči glede na članstvo upravičenca izven občine Preddvor 

(7) Znesek pomoči: 3.990 EUR.   
 

4. UPRAVIČENI STROŠKI 
 
V okviru tega razpisa bodo sofinancirani ukrepi, izvedeni v letu 2015, kot upravičeni pa se štejejo 
stroški od 1.1.2015 dalje. Sofinancirani bodo upravičeni stroški nastali od 1.1.2015 do 30.11.2015. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 
 

5. NAČIN ODDAJE VLOG 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka v 
sprejemni pisarni Občine Preddvor, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Preddvor 
www.preddvor.si. 
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 
zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
 
Rok za oddajo vlog je ponedeljek 26.10.2015. 
 
Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Preddvor, 
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, z oznako »NE ODPIRAJ –  JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2015, 
ukrep št. ____!«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime) in naslov vlagatelja. 
 
V kolikor en vlagatelj odda vloge za več ukrepov, mora za vsak ukrep posebej predložiti popolno 
vlogo v ločenih zaprtih ovojnicah. 
 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
 
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina 
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, do 26.10.2015 ali pa morajo biti najpozneje 
omenjenega dne oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 
 

6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE  
 
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.  
Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo prispele vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so 
navedeni v javnem razpisu. Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, upravičencem pa 
se bo izdal sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen. 
Občina bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.  
Upravičencem se sredstva iz proračuna izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.  

http://www.preddvor.si/
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7. RAZPOREDITEV SREDSTEV 

 
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.  
 
V kolikor bo na razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se vsem 
vlagateljem zniža zaprošen znesek za enak sorazmerni del.  
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini Vidmar, telefon: 04/27 
51 000 v času uradnih ur Občine Preddvor oz. po elektronski pošti obcina.preddvor@siol.net. 
 
 
 
Številka: 410-0027/2015 
Preddvor, oktober 2015                                                                       
 
 

      župan  
Občine  Preddvor 

 Miran Zadnikar 


