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Na podlagi Zakona o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj  
kmetijstva in podeželja v občini Ig za programsko obdobje 2007–2013 (UL RS, št. 89/07) ter Odloka o proračunu  

Občine Ig za leto 2010 (UL št. 25/10) Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2010 

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 proizvo-

dnjo
     a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
     b) Urejanje pašnikov
2.  Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

III. VIŠINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev za ukrep 1 je 37.000,00 EUR, za ukrep 
2 pa 3.000,00 EUR. 

IV. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:
• pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 

imajo stalno bivališče in sedež v občini, so vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemlji-
šča, 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 ter zveze, ki delu-
jejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
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 2010 (UL RS, št. 
25/10).

2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci 
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 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 dota-
cij ali v obliki subvencioniranih storitev.

5. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo 
sredstva, se morajo začeti v letu 2010, zanje mora biti podana 
ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije po metodo-
logiji kmetijske svetovalne službe.

6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predsta-
vlja spodbudo za izvedbo projekta oz. je pomoč nujno potrebna 
za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pride-

lave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranja-
nje poseljenosti.

7. Upravičenec ne more na tem javnem razpisu vložiti dveh vlog za 
en ukrep.

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 vre-
dnosti, določene po pravilniku, in skupne višine sredstev, dolo-
čene 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 2010 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 
in 2 (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006). Najvišji 
zneski pomoči po posameznem ukrepu se uporabljajo ne gle-
de na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti finan-
cira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira 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 Sku-
pnosti 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 Ured-
bo (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.

VI. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava 
Občine Ig v skladu s Pravilnikom. 

VII. UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA 
PRIDOBITEV SREDSTEV

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi meril ki so objavlje-
na na spletni strani občine Ig in ki bodo upoštevana pri dodeljeva-
nju proračunskih sredstev, in sicer za ukrepa 1 in 2.

VIII. UKREPI
1.  Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-

dnjo

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo
a)  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – 4. člen Uredbe 

komisije (ES) št. 1857/2006)

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

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

pravi pristojna strokovna služba, če investicija presega 20.000 
EUR,
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• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziro-
ma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,

• v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna do-
voljenja,

• za projektno dokumentacijo predračun, račun o izdelavi.

b)  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.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma 

študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom

2. Zagotavljanje tehnične podpore

UKREP 2: 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 dolgoroč-
ni sposobnosti preživetja.
Predmet ukrepa:
sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpo-
re, in sicer:
1. usposabljanju, izobraževanju in izvajanju drugih aktivnosti v 

okviru društvene dejavnosti (programi društev na področju 
kmetijstva),

2. izobraževanju, usposabljanju in informiranju ter svetovanju kme-
tov 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 gospodarstvi, tek-

movanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih.

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

jo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
občine ali regije,

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

3. kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo 
sedež v občini.

Upravičenci pod točkama 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi 
predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpi-
som.

Splošni pogoji upravičenosti:
pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem ob-
močju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. 

IX. VSEBINA VLOGE
Celoten razpis je objavljen na spletni strani Občine Ig na: 
http://www.obcina-ig.si/.

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 2010«, 
ki je na voljo 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 po-
samezne 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, da upravičenec za namen, za katerega vlaga zahtevek za 

sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega 
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 (predračuni, računi, strokovna mne-
nja idr.).

X. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK  
ODOBRITVE

Župan Občine Ig imenuje strokovno komisijo, ki bo prispele vloge 
pregledala in obravnavala. 
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane 
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Obravnava-
ne bodo le vloge, ki bodo prispele do zaprtja razpisa – do 3. 5. 
2010

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.

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 do porabe sredstev. 
Upravičencem se izda sklep v višini odobrenih sredstev za posa-
mezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in opravičeni 
stroški za katere so sredstva namenjena.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 
dni po zaključku razpisa.
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 
dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Pri postop-
ku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splo-
šnem upravnem postopku.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na osnovi 
podpisane pogodbe ter zahtevka posameznega upravičenca, ka-
teremu mora biti priložen račun (original na vpogled) in dokazilo 
o plačilu računa (original napis plačano in datum plačila, plačilni 
nalog, posebna položnica, spletno potrdilo o plačilu...). Upoštevali 
se bodo le računi in potrdila o plačilu, ki bodo datirani po prejemu 
sklepa s strani Občine Ig. Originalni računi in potrdila o plačilu mo-
rajo biti oddani na Občino Ig najkasneje do 20. 11. 2010. 

XI. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije glede razpisa so vam na voljo vsak delovni dan 
na tel. 01/2802-324 ali v prostorih občinske uprave Občine Ig.

XII. ROK ZA ODDAJO VLOG
Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 3. 5. 2010.

Datum: 31. 3. 2010 Župan:
Številka: 330/003/2010 Janez Cimperman


