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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 kmetij-
stva 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 2008 (Ur. list RS, št.120/07) Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje sredstev za programe  

na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2008 –  
pomoč za plačilo zavarovalnih premij

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ 
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
PRORAČUNA
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
UKREP  3 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  Plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarova-

nje pridelkov in živali.

III. CILJ JAVNEGA RAZPISA
Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj po-
sevkov in plodov ter domačih živali.
Namen je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledi-
ce in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni 
vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, 
kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in 
poplave, ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih 
živali.

IV. VIŠINA SREDSTEV SOFINANCIRANJA
Skupna višina razpisanih sredstev za naveden ukrep je  
7.271,37 €.
Podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju za-
varovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za teko-
če 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.

V. UPRAVIČENCI
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije so:
zavarovanci – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-
tijsko dejavnostjo, 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, ter z 
zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upraviče-
nih stroškov za tekoče leto 2008.

VI. 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 2008 (Ur. list 
RS, št.120/07).

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 
prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino po-
moči 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 Republi-
ke Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih 
virov za posamezne namene iz tega razpisa ne sme preseči 
zgornje meje pomoči, določene s smernicami za državno 
pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).

4.  Sredstva za ukrep 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.  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 razpi-
su.

11. V letu 2008 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo za 
razpisani ukrep, in sicer do poteka roka iz tega razpisa.

12. V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo 
zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih 
poslov v dotični zavarovalni vrsti in pri katerih imajo upravi-
čenci sklenjena zavarovanja za kmetijsko dejavnost.

13. Kumulacija iz 20. člena Pravilnika se uporablja za ukrepe št. 
3 (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 finan-
cira 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 fi-
nančnimi 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 upraviče-
nimi 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 kumulirati 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 pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 
in v tem pravilniku.
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VII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska upra-
va Občine Ig.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi 
zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

VIII. UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI 
ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje izgub, ki jih 
povzročijo vremenske razmere, in izgub, ki jih povzročijo bolezni 
živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje določene v 
Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kme-
tijskih proizvodov za tekoče leto.

Sofinancira se zavarovalna premija:
• za zavarovanje posevkov in plodov upravičencem, ki od 1. 

januarja 2008 do 31. avgusta 2008 sklenejo zavarovalno 
pogodbo pri izvajalcih zavarovanja in izpolnjujejo pogoje iz 6. 
člena Uredbe za leto 2008. Zavarovalne pogodbe, sklenjene 
po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej ured-
bi; 

• za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki od 1. januarja 
2008 do 31. decembra 2008 sklenejo zavarovalno pogod-
bo pri izvajalcih zavarovanja in izpolnjujejo pogoje iz 6. člena 
te Uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, 
niso upravičene do sofinanciranja po Uredbi.

IX. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Ig, Gove-
karjeva cesta 6, 1292 Ig, in sicer obvezno na predpisanem 
obrazcu »Vloga za pomoč za plačilo zavarovalne premije 
2008«, ki jih dobijo na Občini Ig v sprejemni pisarni ali na splet-
ni strani http://www.obcina-ig.si/.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, prilo-
žiti 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 ob-
činskega proračuna oz. mednarodnih virov, če pa je, višino 
že dodeljenih sredstev pridobi občina od izplačevalca oz. jo 
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

• druge zahtevane priloge (fotokopijo zavarovalne police).
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in od-
dane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 
Vlagatelj, ki se prijavi na razpis, mora k vlogi priložiti fotokopije 
zavarovalnih polic, sklenjenih za tekoče leto. Vlagatelj s svojim 
podpisom prevzema jamstvo za resničnost in točnost podatkov.
Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo v sprejemni pi-
sarni Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig ter na spletni strani 
Občine Ig – http://www.obcina-ig.si/. 

Vloga je neutemeljena, če vlagatelj naproša za sredstva, ki niso 
namenjena za doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje po-
sevkov in plodov skladno z nacionalnim predpisom o sofinanci-
ranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom direktorja 
občinske uprave zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.
Strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, opravi pregled pri-
spelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. 
Komisija bo odpirala in obravnavale vloge po vrstnem redu od-
daje vlog oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe 
razpisanih sredstev.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od raz-
pisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste 
prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma 
in časa oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda pri-
spelih vlog.
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. Med-
sebojne obveznosti med Občino Ig in upravičencem se uredijo 
s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na 
osnovi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora 
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila in mora biti oddan 
najkasneje do 20. 11. 2008.

X. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresi-
rani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 
01/2802-324 ali osebno v prostorih občinske uprave Občine 
Ig.

XI. ROK ZA ODDAJO VLOG
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 20. 10. 2008. 

Datum: 5. 9. 2008 
Številka: 330/008 /2008 

Janez Cimperman, župan




