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Na podlagi 36 člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v občini Ig za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. list RS, št. 89/07), sprejetega na seji Občinskega sveta 
Občine Ig dne 19. 9. 2007, ter Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007 (Ur. list RS, št. 29/07) Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2007

I.  IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ 
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
PRORAČUNA

 Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

UKREPI:
1.  Naložbe v kmetijska gospodarstva za  

primarno proizvodnjo
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3.  Pomoč za spodbujanje kakovostnih  

kmetijskih proizvodov
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
5.  Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kme-

tijskih gospodarstvih
6.  Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih  

gospodarstvih

III. VIŠINA SREDSTEV
Skupna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe je  
36.304,46 eur.

IV. UPRAVIČENCI

Upravičenci do pomoči so:
•  pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnost-

jo, imajo stalno bivališče in sedež v občini, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju občine Ig;

•  člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče 
na naslovu nosilca dejavnosti;

•  organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na 
področju kmetijstva;

•  registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delu-
jejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na obmo-
čju občine Ig ali regije;

V.  SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV

1.  Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v ob-
čini Ig se zagotavljajo v proračunu Občine Ig. Višina sredstev 
je določena z Odlokom o proračunu za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 
29/07).

2.  Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravi-
čenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili 
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oz. da 
priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo višino že preje-
tih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se 
šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni 
namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega 
sklada.

3.  Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov 
za posamezne namene iz tega razpisa ne sme preseči zgor-
nje meje pomoči, določene s smernicami za državno pomoč v 
kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).

4.  Sredstva za ukrepe po tem razpisu, ki se izvajajo na območju 
občine Ig, se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki do-
tacij ali v obliki subvencioniranih storitev.

5.  Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo 
sredstva, morajo biti začeti v tekočem letu, zanje mora biti po-
dana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije po 
metodologiji kmetijske svetovalne službe.

6.  Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta pred-
stavlja spodbudo za izvedbo projekta oz. je pomoč nujno po-
trebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske 
pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter 
ohranjanje poseljenosti.

7.  Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč 
v razpisani višini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem 
razpisu.

8.  Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navede-
no, da so upravičenci društva.

9.  Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne 
vrednosti, določene po pravilniku, in skupne višine sredstev, 
določene v proračunu.

10.  Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na 
javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.

11.  V letu 2007 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo za po-
samezen ukrep, in sicer do poteka rokov iz tega razpisa.

12.  Kumulacija iz 20. člena Pravilnika se uporablja za ukrepe št. 1, 
2, 3, 4 in 5 (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006). 
Najvišji zneski pomoči po posameznem ukrepu se uporabljajo 
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financi-
ra iz sredstev Skupnosti.

  V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 18-
57/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po 
členu 87 (1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, 
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88 (1) Uredbe 
(ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi 
z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z 
Uredbo ES št. 1857/2006.

  Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne sme ku-
mulirati s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni 
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost po-
moči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.

13.  Kumulacija iz 22. člena Pravilnika se uporablja za ukrepe 6 
in 7 (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«).

  Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podje-
tju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 
200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem 
koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije 
(ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči »de minimis«).
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VI. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska go-
spodarstva za primarno proizvodnjo in pomoči de minimis – nalož-
be v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih
Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme 
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in po-
moči de minimis – naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov na 
kmetijskih gospodarstvih so:

-  prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od 
leta 2002;

- upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev 30 točk;
- upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev 20 točk;
- upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev 10 točk;
-  upravičenec trikrat in več prejel podporo iz javnih sredstev 5 

točk;
- starost upravičenca:
- do 30 let 20 točk;
- do 40 let 15 točk;
- do 50 let 10 točk;
- 51 let in več 5 točk;
- izobrazba upravičenca:
-  kmetijska poklicna šola ali višja stopnja izobrazbe kmetijske smeri 

20 točk;
- druga višja, visoka šola 15 točk;
- druga srednja šola 10 točk;
- osnovna šola 5 točk;
- status upravičenca:
- kmetijstvo mu je osnovna dejavnost 10 točk;
- kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost 5 točk;
- delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe:
- 70 % in več lastnih sredstev 10 točk;
- 69 % in manj lastnih sredstev 5 točk;
- območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo:
- območje z omejenimi možnostmi 10 točk;
- ostala območja 5 točk.

Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
B)  Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnič-

ne podpore v kmetijskem sektorju
  V primeru dveh ali več ponudb za isto temo bo izbran izvajalec 

tehnične podpore:
 - z najnižjo ceno.
C)  Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – spodbujanje proiz-

vodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
  V primeru dveh ali več ponudb bo izbran izvajalec za spodbuja-

nje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov:
 - z najnižjo ceno.

VII. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava 
Občine Ig.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pra-
vilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi za-
konskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

VIII.  UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI 
ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi  meril, ki bodo 
upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev, in sicer 
za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo

 
UKREP 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – 4. člen 

Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006

Namen ukrepa:
sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proiz-
vodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičenci:
do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo in imajo sedež v občini Ig.

Splošni pogoji upravičenosti:
•  kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpol-

njevanju vsaj enega od ciljev ukrepa iz Pravilnika,
•  kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno  
dokumentacijo:
•  mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pri-

pravi pristojna strokovna služba,
•  ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziro-

ma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
•  v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna 

dovoljenja,
•  za projektno dokumentacijo predračun, račun o izdelavi.
Upravičeni stroški:
•  stroški za pripravo načrtov za novogradnjo in adaptacijo hlevov 

zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na 
zakonodaji ES, ter drugi splošni stroški,

•  stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo hlevov 
in ureditev izpustov,

•  stroški storitev v zvezi z novogradnjo ali adaptacijo hlevov in 
ureditev izpustov,

•  stroški za nakup in montažo nove in rabljene tehnološke opre-
me za krmljenje, molžo in izločke,

•  nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih ži-
vinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi; so-
financiranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč 
zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče),

- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
•  stroški prve postavitve oz. prestrukturiranja obstoječih intenziv-

nih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
•  nakup zemljišč v zvezi s postavitvijo trajnih nasadov, vendar 

največ do višine 10 % celotne investicije,
•  stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opre-

mo,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.

Podpore se ne dodelijo:
•  za davke, razne takse in režijske stroške,
•  za stroške zavarovanja,
•  za stroške za refinanciranje obresti,
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•  za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentaci-
je,

•  za investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
•  za investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Repu-

blike Slovenije in EU.

Finančne določbe:
•  finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih  

sredstev,
•  bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih 

stroškov na območjih z omejenimi dejavniki (OMD) ter 40 % 
upravičenih stroškov za ostala območja,

•  pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah, najmanjši znesek dodeljene pomoči je  
100 €, največji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodar-
stvo na leto,

•  najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe na 
kmetijskem gospodarstvu ne sme preseči 400.000 € oz.  
500.000 € na območju OMD v treh letih.

UKREP 2: Urejanje pašnikov  
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu 
in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novo-
gradnjo pašnika (zemljišče, na katerem se ureja pašnik, ne sme biti 
manjše od 1 ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne 
sme biti manjše od 0,5 ha) ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 
let, če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne razpise. 

Upravičenci:
do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pri-
stojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež v  
občini.

Splošni pogoji upravičenosti:
krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.

Upravičeni stroški:
•  stroški honorarjev arhitektov, inženirjev, svetovalcev, stroški za 

študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
•  stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno 

ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški na-
kupa opreme za ureditev napajališč za živino, 

•  stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipa-
nja: stroški strojnih storitev,

•  stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški 
strojnih storitev in materiala, stroški projektne dokumentacije. 

Finančne določbe:
•  finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih  

sredstev,
•  bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih 

stroškov na območjih z omejenimi dejavniki (OMD) ter 40 % 
upravičenih stroškov za ostala območja,

•  pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah, najmanjši znesek dodeljene pomoči je  
100 €, največji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodar-
stvo na leto,

•  najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe na 
kmetijskem gospodarstvu ne sme preseči 400.000 € oz.  
500.000 € na območju OMD v treh letih.

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tvega-
nja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski 
pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, kot so spo-
mladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave, ter 
zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

Upravičenci:
do sredstev so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno 
pogodbo za tekoče leto.

Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje določene v 
Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
skih proizvodov za tekoče leto.

Upravičeni stroški:
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih pov-
zročijo vremenske razmere, in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali 
ali napad škodljivcev.
Finančne določbe:
•  podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju  

zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za  
tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša 
razliko pomoči do 50 % upravičenih stroškov obračunane 
zavarovalne premije,

•  najmanjši znesek dodeljene pomoči je 25 €, največji znesek 
pa 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

3. Pomoč za spodbujanje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov

UKREP 4: Pomoč za spodbujanje  
kakovostnih kmetijskih proizvodov  

(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s 
tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih 
proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati 
območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širje-
nje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem ob-
močju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve 
zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev.

Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih 
proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za 
to dejavnost. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli 
posamezne naloge, časovne roke za njihovo izvedbo ter način iz-
vedbe plačil.

Upravičenci:
do storitev so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpi-
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sani v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministr-
stvo za kmetijstvo, in imajo sedež v občini Ig, in izvajalci, skladno z 
nameni upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:
pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
• tržne raziskave, 
• zasnovo in oblikovanje proizvoda,
•  uvedbo programov in sistemov zagotavljanja kakovosti, siste-

mov na temelju analize tveganja in kritičnih nadzornih točk, 
sistemov sledljivosti, sistemov zagotavljanja upoštevanja pri-
stnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na 
okolje,

•  usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz 
prejšnje alinee,

•  pripravo vlog za priznanje geografske označbe in označbe po-
rekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi 
uredbami ES,

•  stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen če 
jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama,

•  stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za 
prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih si-
stemov. 

Finančne določbe:
•  finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100 

% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljša-
njem kakovostni kmetijskih proizvodov,

•  pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodar-
stvom,

•  pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo 
tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih,

•  znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.

4. Zagotavljanje tehnične podpore

UKREP 5: Zagotavljanje tehnične podpore  
(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
je zagotavljati tehnično pomoč za boljšo učinkovitost in strokovnost 
kmetijskih primarnih pridelovalcev ter prispevati  k njegovi dolgo-
ročni sposobnosti preživetja.  

Predmet ukrepa:
sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične pod-
pore, in sicer:
1.   usposabljanju, izobraževanju in izvajanju drugih aktivnosti v ok-

viru društvene dejavnosti (programi društev na področju kme-
tijstva),

2.   izobraževanju, usposabljanju in informiranju ter svetovanju 
kmetov in članov njihovih družin,

3. promociji (publikacije, katalogi, spletišča …), 
4.   kritju stroškov nadomeščanja kmeta oz. kmetovega partnerja v 

času bolezni, dopusta oz. druge odsotnosti kmeta,
5.  organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospo-

darstvi, tekmovanj, razstav, sejmov ter sodelovanju  
na njih.

Upravičenci:
izvajalci tehnične podpore (upravičenci) so:
1.  registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delu-

jejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območ-
ju občine ali regije,

2.  organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na 
področju kmetijstva na območju občine ali regije.

Upravičenci pod točkama 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi 
predložiti letni program dela. 

Splošni pogoji upravičenosti:
pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem ob-
močju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če teh-
nično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetij-
ske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispe-
vek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se 
omeji na stroške za zagotavljanje storitve.

Občina Ig z izvajalci tehnične podpore sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za njihovo izvedbo ter 
način izvedbe plačil.

Upravičeni stroški:
1.  na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev 

na kmetijskem gospodarstvu:
 - stroški organiziranja programa za uposabljanje,
 - potni stroški in dnevnice udeležencev;
2. na področju storitev nadomeščanja:
 -  dejanski stoški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja 

ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in do-
pustom;

3.  na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo tretje strani, 
honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne de-
javnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški pod-
jetja, na primer rutinsko svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje;

4.  stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijski-
mi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja 
na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacije, ne-
jemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih 
na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmago-
valca;

5.  stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in de-
monstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo 
javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali po-
reklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta ES 
št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so 
posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani;

6.  stroški publikacij, 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 predstavlje-
ni v publikaciji.

Podpore se ne dodelijo:
•  za že izvedene aktivnosti,
•  za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
•  za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stro-

ški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storit-
ve in podobno.
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Finančne določbe:
•  bruto intenzivnost pomoči: pomoč lahko krije do 100 % stro-

škov, 
•  pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 

vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
•  kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejav-

nost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, 
se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo,

•  največji upravičeni stroški:
 - za društva do 2000 €/program letno,
 - za organizacije do 5.000 €/program letno,
 - za nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.

5. Pomoč »de minimis«

UKREP 6: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvo-
dov na kmetijskih gospodarstvih  

(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)

Namen ukrepa:
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kamor sodijo predelava 
primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter njihovo trženje.
Naložbe so namenjene:
•  predelavi primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov (mle-

ko, meso, sadje, zelenjava, žita, les …), 
•  prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetijskih go-

spodarstev.
Upravičenci:
morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
in opravljati dejavnost v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še 
vsaj naslednjih 5 let po prejemu sredstev in naslova pomoči.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
•  mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pri-

pravi pristojna strokovna služba,
•  ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziro-

ma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
•  v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna 

dovoljenja,
•  za projektno dokumentacijo predračun, račun o izdelavi.
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
•  že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
•  investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
•  investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike 

Slovenije in EU.

Upravičeni stroški:
pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov, in sicer za:
•  pripravo oz. izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo 

ali adaptacijo prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti ali 
trženja kmetijskih proizvodov,

•  nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo 
in trženje kmetijskih proizvodov,

•  nakup nove in rabljene opreme in naprav ter tehnoloških po-
stopkov za predelavo kmetijskih proizvodov, 

•  nakup nove in rabljene opreme za prodajo oz. trženje kmetij-
skih proizvodov ter

•  storitve v zvezi z izgradnjo ali montažo opreme v okviru prede-
lave in trženja kmetijskih proizvodov.

Finančne določbe:
•  bruto intenzivnost pomoči za naložbe ne sme pre-

segati 50 % upravičenih stroškov na območjih z  
omejenimi dejavniki ter 40 % upravičenih stroškov za ostala 
območja, v kolikor v nadaljevanju ni drugače določeno,

•  pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah,

•  pomoč za naložbe se ne dodeli za že izvedene  
aktivnosti, 

•  najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe je 100 €, naj-
večji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,

•  v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se delo in material 
sofinancirata največ do višine 40 % vrednosti naložbe oz. inve-
sticije, splošni stroški (honorarji inženirjev, svetovalcev, študije 
izvedljivosti idr.) pa največ do višine 12 % vrednosti celotne 
investicije, ob upoštevanju, da dodeljeni znesek na kmetijsko 
gospodarstvo na leto za ta ukrep ne sme presegati najvišjega 
zneska dodeljene pomoči v skladu s prejšnjo alineo finančnih 
določb,

•  bruto intenzivnost pomoči za tehnično podporo se lahko dodeli 
do 100 % stroškov, 

•  pomoč za tehnično podporo se dodeli v obliki subvencionira-
nih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem,

•  najmanjši znesek dodeljene pomoči za tehnično pomoč je  
100 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na 
leto,

•  bruto intenzivnost pomoči za naložbe v izgradnjo in rekonstruk-
cijo gozdnih cest in vlak je do 100 % upravičenih stroškov,

•  skupna pomoč »de minimis«, dodeljena podje-
tju oz. kmetijskemu gospodarstvu, ne sme  presegati  
200.000 € bruto oz. 100.000 € v cestnoprometnem sektorju 
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

UKREP 7: Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih

Namen ukrepa:
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, kamor sodijo:
•  opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji,
•  dejavnosti (storitve oz. izdelki), ki so povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji,
•  prodaja drugih izdelkov, izdelanih na kmetiji,
•  pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
•  kompostiranje organskih snovi,
•  socialne storitve na kmetijah (terapevtske storitve, učne kme-

tije, oskrba starostnikov na domu, nadomeščanje kmeta na 
gospodarstvu …),

•  opravljanje uslužnostnih dejavnosti na kmetijskih gospodar-
stvih oz. storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na po-
deželju.

Upravičenci:
morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje nekmetijskih dejav-
nosti na kmetiji in opravljati to dejavnost vsaj še naslednjih 5 let po 
prejemu sredstev iz naslova pomoči.

Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnil-
ne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno za-
konodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopol-
nile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/2005).
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji še vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
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K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba,
•  finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. njenim 

dokončanjem,
•  pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) 

oz. lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
•  predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune o po-

trebnih delih,
•  fotokopijo dovoljenja za registracijo dopolnilne dejavnosti ali iz-

javo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto 
po zaključeni investiciji, v primeru če ta še ni registrirana,

•  mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v iz-
brano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Upravičeni stroški:
pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov, in sicer za:
•  pripravo oz. izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo 

ali adaptacijo prostorov za izvajanje nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih,

•  stroške nakupa materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za 
opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji ter opravljanje drugih ne-
kmetijskih dejavnosti na kmetijah v skladu s 1. odstavkom te točke,

•  stroške nakupa nove in rabljene opreme in naprav ter tehno-
loških postopkov za opravljanje turistične in drugih nekmetij-
skih dejavnosti na kmetijah v skladu s 1. odstavkom te točke 
ter

•  storitve v zvezi z izgradnjo ali montažo opreme v okviru izvajanja 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

Podpore se ne dodelijo za:
•  davke, razne takse in režijske stroške,
•  stroške zavarovanja,
•  stroške za refinanciranje obresti,
•  že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
•  investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
•  investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike 

Slovenije in EU.

Finančne določbe:
•  bruto intenzivnost pomoči za naložbe ne sme pre-

segati 50 % upravičenih stroškov na območjih z  
omejenimi dejavniki ter 40 % upravičenih stroškov za ostala 
območja, v kolikor ni v nadaljevanju drugače določeno,

•  pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah,

•  pomoč za naložbe se ne dodeli za že izvedene aktivnosti, 
•  najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe je 100 €, naj-

večji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
•  v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se delo in material 

sofinancirata največ do višine 40 % vrednosti naložbe oz. inve-
sticije, splošni stroški (honorarji inženirjev, svetovalcev, študije 
izvedljivosti idr.) pa največ do višine 12 % vrednosti celotne 
investicije ob upoštevanju, da dodeljeni znesek na kmetijsko 
gospodarstvo na leto za ta ukrep ne sme presegati najvišjega 
zneska dodeljene pomoči v skladu s prejšnjo alineo finančnih 
določb,

•  bruto intenzivnost pomoči za tehnično podporo se lahko dodeli 
do 100 % stroškov, 

•  pomoč za tehnično podporo se dodeli v obliki subvencionira-
nih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem,

•  najmanjši znesek dodeljene pomoči za tehnično pomoč je  
100 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na 
leto,

•  bruto intenzivnost pomoči za naložbe v izgradnjo in rekonstruk-
cijo gozdnih cest in vlak je do 100 % upravičenih stroškov,

•  skupna pomoč »de minimis«, dodeljena podjetju  
oz. kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 200.000 € 

bruto oz. 100.000 € v cestnoprometnem sektorju v katerem 
koli obdobju treh proračunskih let.

IX. VSEBINA VLOGE

Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Ig, Govekar-
jeva cesta 6, 1292 Ig,  in sicer obvezno na predpisanem obrazcu 
»Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva 2007«, 
ki jih dobijo na Občini Ig v sprejemni pisarni ali na spletni strani  
http://www.obcina-ig.si/.

Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti 
vso dokumentacijo, s katero
dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v 
tem razpisu, predvsem pa:
•  osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), številko KMG 

MID, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
• namen zahtevka,
• izjavo o točnosti navedenih podatkov,
•  izjavo, da upravičenec za namen, za katerega vlaga zahtevek 

za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občin-
skega proračuna oz. mednarodnih virov, če pa je, višino že do-
deljenih sredstev pridobi občina od izplačevalca oz. jo dokaže 
vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

•  druge zahtevane priloge (predračuni, računi, strokovna mne-
nja idr.).

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in odda-
ne na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in 
obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Občine Ig – http://www.
obcina-ig.si/.

Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom direktorja ob-
činske uprave zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku do-
delitve sredstev.
Strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, opravi  
pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov  
pomoči. 
Za oceno upravičenosti posamezne vloge se uporabijo meri-
la, ki so sestavni del razpisa.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne 
komisije direktor občinske uprave. 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 
dni po zaključku razpisa.
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 
dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med Občino Ig in upravičencem se uredi-
jo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na osnovi 
zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s 
pogodbo opredeljena dokazila.
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X. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do-
bijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 01/2802-
308 ali v prostorih občinske uprave Občine Ig.

XI. ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 20. 11. 2007.

Datum: 1. 10. 2007 Občina Ig
Številka: 330/005/2007 Janez Cimperman, župan


