
  
 
Številka: 3301-0001/2021-4 
Datum: 25. 5. 2021 
 
 
Na podlagi 106i. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/2007, 114/2007 - ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011), 8. člena Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za 
programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 73/15), Odloka o proračunu Občine 
Miren-Kostanjevica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021), Mnenja o skladnosti sheme 
državne pomoči, št. priglasitve: K-BE081-5881838-2015, izdanega s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 18. 1. 2021 ter Mnenja o skladnosti sheme de 
minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5881838-2015/I, z dne 19. 4. 2021, Občina Miren-
Kostanjevica objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS  
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 

v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2021 
 
 

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: občina), bo občina v letu 2021 dodeljevala pomoči za 
naslednje ukrepe: 
 

Vrste pomoči Ukrepi: 

A. 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; 
 
UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij; 

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

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji; 
 
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; 

C. Ostali ukrepi UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju 

 

 
II.  VIŠINA SREDSTEV 
 
Sredstva v višini 22.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2021 na proračunski postavki 11001010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu, konto 410217. 
 

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih: 
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Ukrepi Vrednost v EUR 

A. Skupinske izjeme 16.000,00 

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

14.000,00 

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.000,00 

B. De minimis 4.000,00 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

3.000,00 

ULREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 

1.000,00 

C. Ostali ukrepi 2.000,00 

UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju 2.000,00 

 
V kolikor sredstva znotraj skupin ukrepov A, B in C ne bodo porabljena, se lahko s sklepom 
Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa prerazporedijo in dodelijo za druge ukrepe znotraj 
posamezne skupine ukrepov A, B in C ali se prerazporedijo iz ene skupine v drugo. 

 
 
III. UKREPI 

 
A. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

 
I. OSNOVNI POGOJI 
 

⦁ Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna 

in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih 
ukrepov po členu 21 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje določene v pravilniku 
in javnem razpisu. 
 

⦁ Upravičenci do pomoči za UKREP 1 in UKREP 4 so kmetijska gospodarstva, ki dejavnost 

primarne proizvodnje opravljajo na površini 2 ha in več primerljivih kmetijskih površin*, 
čebelarji na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin* in gospodarijo z najmanj 15 
čebeljimi družinami.  
 

⦁ *Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: 

- 1 ha njiv ali vrtov ali 
- 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 
- 4 ha pašnikov ali 
- 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih 
nasadov ali 
- 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin ali 
- 8 ha gozdov ali 
- 5 ha gozdnih plantaž 
- 6 ha barjanskih (močvirnih) travnikov ali drugih površin. 
 

⦁ Do pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 

subjekti, ki so:  
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 
- podjetja v težavah.  
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⦁ Pomoči se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za: 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 
- pomoč, ki je odvisna od  prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega 
blaga. 

⦁ Pomoči po tem javnem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se 

ne dodeli za davek na dodano vrednost. 
 

⦁ Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima 

spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena 
pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 
 

⦁ Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih od UKREPA 1 do vključno UKREPA 4 ne 

smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 21 in 28 Uredbe Komisije 
(EU), št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.  
 

⦁ Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo 

državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo 
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki 
se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 
 

⦁ Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) 

in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 
Komisije (EU) št. 702/2014. 
 

⦁ Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno 

pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 
702/2014. 
 
 

 
 
I. Cilji ukrepa: 
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; 
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč.  
 
II. 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; 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen) 
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- naložbe za skladnost s standardi Unije; 
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine; 
- investicije, ki so financiranje iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov; 
- obratna sredstva. 
 
III. Upravičenci do pomoči: 
- so kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 
občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 
 
IV. Splošni pogoji za pridobitev: 
- za isto naložbo lahko upravičenec v obdobju veljavnosti pravilnika (2015-2020) oziroma v 
času podaljšanja sheme za skupinske izjeme do konca leta 2022 in za de minimis do konca 
leta 2023, pridobi sredstva samo enkrat;   
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, 
prostorskem načrtovanju in varstvu okolja; 
- naložba mora biti zaključena do 31. 10. 2021; 
- vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva; 
- zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen 
najkasneje do 31. 10. 2021 (velja datum na poštnem žigu); 
- naložbe izvedene pred datumom prejema sklepa o odobritvi sredstev iz naslova tega 
javnega razpisa (tudi računi izdani pred datumom prejema sklepa) ne morejo biti predmet 
vloge po tem razpisu; 
- najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa 4.000,00 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto. 
 
V. Intenzivnost pomoči: 
- do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
 
VI. 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, pašnikov in trajnih nasadov 

 

 
Pomoč se lahko 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 
in storitev); 
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže…). 
 

 Pogoji za pridobitev: 

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
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- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno; 

- skica (grafični prikaz) ureditve gospodarskega poslopja oziroma postavitve rastlinjaka ali 
zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami na kopiji katastrskega načrta ali 
podobnega prostorskega prikaza, v kolikor ustrezno dovoljenje po predpisih s področja 
gradnje ni potrebno; 

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

- presoja vplivov na okolje, če je le ta za naložbo potrebna;  

- ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo; 

- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev; 

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

- izjava o prejetih sredstvih; 

- izjava upravičenca; 

- pri nakupu rabljene opreme hlevov in gospodarskih poslopij, izjava prodajalca rabljene 
opreme, da za predhodni nakup te opreme niso bila pridobljena sredstva iz javnih virov; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom ali razpisno dokumentacijo; 

- čebelarji morajo imeti urejen vpis v register čebelnjakov. 
 

 Posebni pogoji za pridobitev pomoči za nakup kmetijske mehanizacije: 

- pomoč se dodeli samo za nakup nove kmetijske mehanizacije; 

- pomoč se ne dodeli za nakup pogonskih strojev; 

- izjava nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo po zaključku naložbe le-ta v uporabi za 
namen, za katerega je pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 

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

 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč, pašnikov in trajnih nasadov. 

 

 Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki, 
nasadi);  

- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;  

- stroški nakupa nove opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;  

- stroški nakupa nove opreme za ureditev napajališč za živino; 

- stroški postavitve ali obnove trajnega nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za 
ograjo); 

- stroški nakupa večletnega sadilnega materiala. 
 

 Pogoji za pridobitev: 

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

- kopija katastrskega načrta ali podoben prostorski prikaz s skico ureditve kmetijskega 
zemljišča, pašnika, nasada in program del; 

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča (kot dokazilo 
zadostuje urejen vpis v register GERK razviden iz izpisa RKG); 

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

- predložitev izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev; 

 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in trajnih nasadov 
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- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba; 

- izjavo o prejetih sredstvih; 

- izjavo upravičenca; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom ali razpisno dokumentacijo. 
 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  

 
I. Cilji ukrepa:  
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, 
požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja ter za zavarovanje živali na kmetijskem 
gospodarstvu za primer bolezni v skladu z veljavno zakonodajo: nacionalno uredbo o 
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje. 
 
S pomočjo se spodbuja vključevanje čim večjega števila kmetij, da zavarujejo svoje posevke, 
nasade, plodove in domače živali. 
 
II. Upravičenci do pomoči:  

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na 
območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v 
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto. 

 
III. Upravičeni stroški: 

- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov. 
 

IV. Pogoji za pridobitev: 

- predložitev izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev; 

- veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja; 

- v kolikor za tekoče leto zavarovalna polica še ni sklenjena – ponudba za sklenitev 
zavarovanja, pod pogojem, da se zavarovanje sklene najkasneje do izstavitve zahtevka za 
izplačilo oz. do 31. 10. 2021, 

- zavarovalna polica se mora glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva; 

- izjava o prejetih sredstvih; 

- izjava upravičenca; 

- najvišji dodeljeni znesek pomoči znaša 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom ali razpisno dokumentacijo. 
 
V. Intenzivnost pomoči:  

- pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% 
stroškov zavarovalne premije.  

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

 

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen) 
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B. SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO - POMOČI »DE MINIMIS« 
 

I. OSNOVNI POGOJI 
 

 Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna 
in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) 
št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
in imajo sedež na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje določene s tem pravilnikom. 

 

 Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev: 

- ribištva in akvakulture; 

- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije; 

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije v naslednjih primerih: 
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 

kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

 

 Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali 
države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. 

 

 Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 
 

 Pomoč se ne bo uporabljala za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 
 

 Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države. 

 

 Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US 
in 85/20 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe. 

 

 Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije. 

 

 Če je podjetje dejavno v sektorjih iz druge točke osnovnih pogojev, ter je poleg tega 
dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno 
v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje 
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz 
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področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013. 

 Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 

 Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012. 

 Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000,00 oz 100.000,00 EUR). 

  
 

 
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.  
 
Pomoč se dodeli za naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, v skladu z 
nacionalno uredbo, ki ureja opravljanje dopolnilih dejavnosti na kmetiji. 
 
Upravičeni stroški: 

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter 
nekmetijske dejavnosti;  

- stroški promocije kmetijskih proizvodov. 
 

Upravičenci do pomoči: 

- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi 
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; 

- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti; 

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi; 

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;   

- ponudbe oziroma predračuni za nameravano naložbo; 

- pri nakupu rabljene opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter 
nekmetijske dejavnosti, izjava prodajalca rabljene opreme, da za predhodni nakup te 
opreme niso bila pridobljena sredstva iz javnih virov; 

- predložitev izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev; 

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

- izjava o prejetih sredstvih; 

- izjava upravičenca; 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
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- sofinancirajo se naložbe izvedene v času od zaključka razpisa v letu 2020 (od 1. 12. 2020) 
do 31. 10. 2021. Naložba mora biti zaključena do 31. 10. 2021; 

- vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma nosilca 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen 
najkasneje do 31. 10. 2021 (velja datum na poštnem žigu); 

- najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa 4.000,00 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom ali razpisno dokumentacijo. 
 

Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov. 

Ne glede na navedeno intenzivnost pomoči (do 50% upravičenih stroškov) se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči 
200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije. 

 
 
 

 
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in 
njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje, v okviru 
opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z nacionalno uredbo, ki ureja 
opravljanje dopolnilih dejavnosti na kmetiji. 
 
Upravičeni stroški: 

- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in delavnice povezane z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 

 
Upravičenci do pomoči: 

- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo 
ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju občine. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; 

- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti; 

- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 

- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na 
kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov; 

- izjava o prejetih sredstvih; 

- izjava upravičenca; 

Ukrep 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje  

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja  
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- sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v času od zaključka razpisa v letu 2020 (od 1. 12. 
2020) do 31. 10. 2021. Izobraževanje oziroma usposabljanje mora biti zaključeno do 31. 
10. 2021; 

- vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva  ali 
nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen 
najkasneje do 31. 10. 2021 (velja datum na poštnem žigu); 

- najvišji dodeljeni znesek pomoči znaša 1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom ali razpisno dokumentacijo. 
 
Intenzivnost pomoči: 

- do 100 % upravičenih stroškov. 

Ne glede na navedeno intenzivnost pomoči (do 50%  upravičenih stroškov) se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči 
200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije. 
 

 
C.  DRUGI UKREPI 

 

I. Namen/cilj ukrepa:  
Namen ukrepa je sofinanciranje realizacije tistih projektov, ki podpirajo razvoj podeželja. 

 
II. Upravičenci do pomoči: 

- registrirana stanovska in interesna združenja, organizacije in zavodi, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine, za neprofitne dejavnosti. 

 
III. Upravičeni stroški 

- stroški izvedbe projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk 
promocijskega materiala). 

 
IV. Splošni pogoj za pridobitev pomoči: 

- projekt, ki je predmet podpore se mora izvajati na območju občine ali na območju občine in 
širše. 

 
V. Dodatni pogoji za pridobitev pomoči: 

- dokument o registraciji; 

- opis projekta; 

- finančna konstrukcija izvedbe projekta iz katere morajo biti razvidni vsi viri financiranja; 

- sofinancirajo se projekti izvedeni v času od zaključka razpisa v letu 2020 (od 1. 12. 2020) 
do 31. 10. 2021, naložba mora biti zaključena do 31. 10. 2021; 

- vsi računu in dokazila se morajo glasiti na nosilca projekta; 

- zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen 
najkasneje do 31. 10 .2021 (velja datum na poštnem žigu); 

- najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa 2.000,00 EUR na 
upravičenca na leto. 

 
VI. Intenzivnost pomoči: 

 
UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju 
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- do 100% upravičenih stroškov brez DDV za obdobje od zaključka predhodnega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa. 

 
 

IV. VLOGE in ROKI  ZA PREDLOŽITEV VLOG 
 

Obrazce vlog in izjave dobite na sedežu Občine Miren-Kostanjevica: Miren 137, 5291 Miren in 
na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si pod rubriko: Razpisi in v pritličju v Glavni 
pisarni na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137. 
 
Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: OBČINA MIREN-
KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni 
žig), NAJKASNEJE do vključno 18. 6. 2021. Na ovojnici mora biti naveden pripis: »NE 
ODPIRAJ – JR KMETIJSTVO«. Za opremo kuverte lahko uporabite priložen obrazec, ki 
ga izpolnite, odrežete in nalepite na kuverto. 
 
 

V.  PREGLED IN OCENITEV VLOG 
 
Vloge bo obravnavala Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2021 (v 
nadaljevanju: Komisija) po vrstnem redu dospelosti.  
 
Upravičenci, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo pozvani k dopolniti vloge v roku 8-h dni od 
prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene bodo s 
sklepom zavržene kot nepopolne. 
 
S Sklepom bodo kot nepravočasne zavržene tudi vloge, ki ne bodo prispele do roka 
določenega v tem javnem razpisu. 
 
Komisija bo izvedla strokovni pregled popolnih vlog, jih ocenila in pripravila predlog 
prejemnikov sredstev.  
 
Za ukrepe pod točko A. Skupinske izjeme, bodo odobrena sredstva za upravičene stroške 
samo za še neizvedene naložbe (računi morajo biti datirani po datumu prejema sklepa o 
odobritvi sredstev in do 31. 10. 2021).  
 
Za ukrepe pod točko B. »De minimis« in točko C. Drugi ukrepi, bodo sredstva odobrena tudi 
za že izvedene naložbe in sicer od 1. 12. 2020 do 31. 10. 2021 (predračuni in računi, izdani 
od zaključka prejšnjega razpisa, 1. 12. 2020, do 31. 10. 2021).  
 
Za naložbe, za katere je že bila pridobljena pomoč, ni mogoče več pridobiti nove oziroma 
dodatne pomoči. 
 
Pri ukrepih: UKREP 1, UKREP 5 in UKREP 8, znaša najnižji dodeljeni znesek pomoči 100,00 
EUR. 
 
Naložbe, za katere je finančna realizacija predvidena s plačilom na obroke, ne morejo biti 
predmet tega razpisa. 
 
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločala občinska uprava, najkasneje v roku 60 
dni po izteku roka za oddajo vlog. Zoper sklep občinske uprave je dopustna pritožba na 
župana in sicer v roku 8 dni od prejema.  
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
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Upravičenci, ki jim bodo sredstva dodeljena, bodo pozvani k podpisu pogodbe. Če 
upravičenci ne bodo sklenili pogodbe v roku  8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe se 
bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.  
 
Upravičenci katerim bodo sredstva dodeljena in bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev ali z 
občino sklenili pogodbo, ne bodo pa realizirali investicije, na razpis naslednji 2 leti ne bodo 
imeli pravice kandidirati. 
 
Upravičenci izgubijo pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti tudi primerih 
ugotovljene nenamenske porabe sredstev. 
 
 

VI.  IZPLAČILO SREDSTEV 
 
Upravičenci bodo črpali sredstva na podlagi zahtevkov o izplačilu. K zahtevku morajo  
predložiti račune, ki se glasijo na upravičenca, dokazila o plačilu računov in delno 
poročilo o izvedenih delih. 
 
Računi morajo vsebovati vse elemente računa, ki so predpisani z veljavno zakonodajo. 
Davek ni upravičeni strošek. 
 
Za potrdilo o plačilu se upošteva original položnica (ali fotokopija), izpis o elektronskem 
plačilu preko e-banke, v primeru plačila z gotovino pa račun s pripisom: Plačano z gotovino 
in priložen blagajniški prejemek ali izpis iz registrske blagajne. 
 
Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov ter 
priloženim končnim poročilom mora biti vložen najkasneje do 31. 10. 2021 (velja 
datum na poštnem žigu). 
 
 
 
 

Župan 
Občine Miren-Kostanjevica 

Mauricij Humar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


