
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2019 (Uradni vestnik 
Občine Bohinj št. 2/19) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni vestnik Občine Bohinj, 
5/15, 6/15, 1/16) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Bohinj v letu 2019 
 
 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019 v občini Bohinj iz proračuna Občine Bohinj v 
višini 80.000,00 EUR za naslednje ukrepe:  
 
UKREP: Okvirna višina 

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

40.000 EUR 

UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov 

10.000 EUR 

UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 5.000 EUR 
UKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode 1.500 EUR 
UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
de minimis 

5.500 EUR 

UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis 15.000 EUR 
UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja 

3.000 EUR 

 
Proračunska sredstva se dodeljujejo po pravilih za državne pomoči.  
 
2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE 

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

ukrepa. 
• Pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na 

podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima, oz. ko sklep o dodelitvi pomoči 
postane pravnomočen.  

• Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, in sicer takrat, ko je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta (velja za ukrepe 1, 4, 5 in 
6). 

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

• Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je 
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, v nasprotnem primeru 
mora sredstva vrniti v celoti. 

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



• Upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva Občine, mora voditi predpisano 
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi 
sredstev mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev. 

• Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za terenske oglede, ki jo s 
sklepom imenuje župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za 
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano 
dokumentacijo.  

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

• Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz proračunskih sredstev Občine, za enako naložbo, 
kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let. 

• Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu z definicijo 
nacionalnih operativnih strateških dokumentov državnih razpisov za področje kmetijstva) 
po že odobreni pomoči, ne more kandidirati naslednji 2 leti.  

• Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2019 lahko prejme 
posamezno kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID), je 4.000,00 EUR. Najvišji 
znesek dodeljene pomoči, se lahko zniža glede na število popolnih vlog in 
razpoložljiva sredstva.  

• Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek, razen kadar na podlagi 
nacionalne zakonodaje o DDV ni izterljiv. 

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

• Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti namenjena za dejavnosti, povezane z 
izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.  

• Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostjo uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 

• Pomoči iz javnega razpisa se ne uporabljajo za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 
• Pravilnik se ne uporablja za ukrepe državne pomoči, ki so sami po sebi, zaradi z njimi 

povezanih pogojev ali zaradi metode njihovega financiranja, neločljivo povezani s 
kršitvijo prava Unije, zlasti za:  

− pomoč, pri kateri je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima 
svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot;  

− pomoč, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec 
uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;  

− pomoč, ki upravičencem omejuje možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, 
razvoja in inovacij v drugih državah članicah. 

• Do pomoči po Pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so: 
− podjetja v težavah; 
− v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji; 
− srednja in velika podjetja; 
− subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi 

za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske 
unije, če bi skupna pomoč presegala najvišje intenzivnosti ali zneska pomoči, ki 
se uporablja za to pomoč v skladu s Uredbo št. 702/2014/EU;  

− nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske 
unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti; 

− naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo  z notranjim 
trgom. 

− naložbo ali storitev že zaključili (velja za ukrep št. 1 in 4). 



• Do pomoči de minimis (18. člen Pravilnika) niso upravičena podjetja iz sektorjev: 
− ribištva in akvakulture, 
− primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti, 
− predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v 

naslednjih primerih:  
 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, 

 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce. 

• »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana najmanj v enem 
izmed razmerij: 

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja; 
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 

delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

• Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

• 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. 

• V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena 
sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, če se ugotovi: 

− da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,  
− da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične 

podatke,  
− da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.  

• Pri pomočeh »de minimis« (ukrep 12 in 13) mora vlagatelj k vlogi predložiti:  
− pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma 

enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih 
dveh in v tekočem proračunskem letu, 

− pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene 
stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo 
presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih,  

− seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen 
znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.  

 
OSTALI POGOJI:  
 
• Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Bohinj iz 

predhodnih javnih razpisov (če je na njih sodeloval) in tudi druge obveznosti do Občine 
Bohinj; 

• Občina Bohinj bo pri prijaviteljih, s katerimi bo sklenila pogodbe o sofinanciranju, pred 
nakazilom sredstev ponovno preverila, če je prijavitelj dolžnik Občine Bohinj. V primeru, 
da se ugotovi, da je prijavitelj dolžnik, bo dolžan v dogovorjenem roku poravnati vse 
obveznosti, sicer do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen. 



• V kolikor se bo upravičenec po odobritvi sredstev odločil, da investicije ne bo 
izvedel, naj do 22. 8. 2019 na Občino Bohinj posreduje izjavo, da odstopa od 
pogodbe (osebno v sprejemno pisarno Občine Bohinj do 14:30 ure ali 
priporočeno po pošti do 00.00 ure).  

• V kolikor upravičenec do navedenega roka ne bo odstopil od realizacije 
dodeljenih sredstev, investicije pa brez tehtnega razloga ne bo izvedel, v 
prihodnjih dveh letih ne more kandidirati za sredstva na področju 
sofinanciranja ukrepov na področju kmetijstva. 
 

3. MERILA ZA VREDNOTENJE NALOŽB 
 
Merila za vrednotenje naložb so sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
4. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, POGOJI, 

VIŠINA IN ZNESEK POMOČI TER VIŠINA SREDSTEV 
 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo  
 
Predmet pomoči: 
 
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
 
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, ki so povezani z naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav 

(postavitev možna na naslednjih namenskih rabah zemljišč: SK, IK, AK, K1 in K2. 
Rastlinjak na kmetijskem zemljišču mora biti postavljen v izvedbi, ki zagotavlja, da ga 
je ob prenehanju gojenja kmetijskih rastlin možno odstraniti, tako da na zemljišču ni 
vidnih sledov takega objekta); 

- stroški nakupa in postavitev zaščite pred divjadjo; 
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk. 
 
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. 

 
Upravičenci do pomoči so: 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na 
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha primerljivih 
kmetijskih površin.  

 
Pogoji za pridobitev: 

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

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

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči;  

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba; 
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

 
Pomoč se ne dodeli za:  

- nakup ovijalk, 
- nakup balirk.  
 
Nakup balirk se sofinancira le v primeru, da gre za zamenjavo starih balirk. 

 
Višina pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
 
Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo.  
 
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če gre za podjetje na območju z 
omejenimi možnostmi. 
 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 
 
DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE 
 
Vlagatelji morajo obvezno nakup oz. izvedbo naložbe opraviti šele po oddaji vloge in ne pred 
oddajo, zato k vlogi priložijo predračune. Naložbo morajo izvesti do 25. 10. 2019. 
 
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
 
Upravičeni stroški: 



- 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. 

 
Upravičenci do pomoči: 

- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…); 

- kmetijska gospodarstva (vpisana v RKG), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;  

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha primerljivih 
kmetijskih površin.  

 
Pogoji za pridobitev: 

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

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča. 

 
Višina pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  
 
Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči, ki ga prejme posamezno kmetijsko 
gospodarstvo, je 250,00 EUR. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen 
najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. 
 
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.  
 
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če gre za podjetje na območju z 
omejenimi možnostmi. 
 
Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo.  
 
DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE 
 
Vlagatelji morajo obvezno nakup oz. izvedbo naložbe opraviti šele po oddaji vloge in ne pred 
oddajo, zato k vlogi priložijo predračune. Naložbo morajo izvesti do 25. 10. 2019. 
 
UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
 
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov.  
 
Upravičeni stroški: 

- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;  

- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  



- splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe); 
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 

znamk. 
 
Pomoč se ne dodeli za: 

- obratna sredstva; 
- za že izvedena dela; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane; 
- naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. 

 
Pogoji za pridobitev: 

- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v 
kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči; 

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

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

- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja 
varstva okolja; 

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči; 

- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba; 
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi. 

  
Upravičenci do pomoči: 

- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih 
proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na 
območju občine.  

 
Višina pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov. 
 
Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči, ki ga prejme posamezno kmetijsko 
gospodarstvo, je 250,00 EUR. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen 
najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. 
 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba.  
 
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) 
št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi in omejitve nanašajo le na podporo Unije, 
določeno v navedeni uredbi.  
 
Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo.  
 
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če gre za podjetje na območju z 
omejenimi možnostmi. 



 
DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE 
 
Vlagatelji morajo obvezno nakup oz. izvedbo naložbe opraviti šele po oddaji vloge in ne pred 
oddajo, zato k vlogi priložijo predračune. Naložbo morajo izvesti do 25. 10. 2019. 
 
UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 
 
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju. 
 
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov 
poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov. 
 
Upravičeni stroški:  

- stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter 
predstavitvenih dejavnosti; 

- stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev za izobraževanja v tujini;  
 

Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v 
obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja 
predstavitvenega projekta.  
 
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so 
izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.  
 
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v 
obdobju treh obračunskih let. 
  
Upravičenci do pomoči: 

- člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju. 
 

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja: 
- pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustrezno registrirana in 

zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja 
osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja. 

 
Prejemnik pomoči:  

- pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz 
druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do 
pomoči. 

 
Pogoji za pridobitev: 

- dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti; 
- program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;  
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom. 
 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa 
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na 
območju občine.  



 
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge 
morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo 
javnega naročila. 
 
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije 
proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih 
dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali 
organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je 
predmet podpore. 
 
Višina pomoči:  

- do 100% upravičenih stroškov. 
 
Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR na posamezno 
kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID), ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in 
razpoložljiva sredstva. 
 
UKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode 
 
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše 
javnosti o kmetijskih proizvodih. 
 
Upravičeni stroški: 

- Stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih vključujejo: 
a) stroške udeležbe (kotizacije);  
b) potne stroške in stroške prevoza živali;  
c) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;  
d) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in 

razstavljanja;  
e) simbolične nagrade do vrednosti 1.000,00 EUR na nagrado in zmagovalca 

tekmovanja. 
 

- Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih 
vključujejo: 

a) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih 
medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o 
upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega 
proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake 
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji; 

 
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z izjemo: 

- shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna 
navedba natanko ustreza označbi, zaščiteni v Uniji;  

- sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je 
takšna navedba sekundarna v sporočilu. 

 
Upravičenci do pomoči: 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem  
kmetijskega gospodarstva v občini in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem 
sektorju. 

 



Prejemniki pomoči: 
- pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani. 

 
Pogoji za pridobitev: 

- dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti; 
- program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov; 
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.  

 
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa 
kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.  
 
Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in 
druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za 
oddajo javnega naročila. 
 
Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, 
članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije 
proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore. 
 
Višina pomoči:  

- do 100% upravičenih stroškov. 
 
Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR na posamezno 
kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID), ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in 
razpoložljiva sredstva. 
 
UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 
 
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih. 
 
Upravičeni stroški: 

– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; 

– 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. 

 
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 leti po zaključeni naložbi; 



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

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja; 

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov; 
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

 
Višina pomoči:  

– do 50 % upravičenih stroškov.  
 
Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči, ki ga prejme posamezno kmetijsko 
gospodarstvo, je 250,00 EUR. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen 
najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. 
 
 
Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo. 
 
Pomoč dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. 
 
DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE 
Vlagatelji lahko naložbo izvedejo od 1.1.2019 do 25.10.2019.   
 
UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis 
 
Cilji ukrepa:  

- z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu  ter k boljši strojni in tehnični 
opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine. 

 
Predmet pomoči: 

- podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v 
gozdu  

 
Upravičeni stroški: 

- gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; 
motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu,…). 

 
Pomoč se ne dodeli za:  

- nakup gozdarskih prikolic.  
 
Upravičenci do pomoči:  

- kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine. 
 
Pogoji upravičenosti: 

– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (zemljiškoknjižni izpisek), 
– kot zaključek naložbe se šteje  tehnični prevzem ali vključitev gozdarske  mehanizacije 

ali opreme v proces dela v gozdu, 
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po 

zaključeni investiciji, 
– mnenje Zavoda za gozdove Slovenije 

 
Višina pomoči:  



– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%, 
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %, 
– pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR 

bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.  
 
Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči, ki ga prejme posamezno kmetijsko 
gospodarstvo, je 250,00 EUR. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen 
najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. 
 
Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo. 
 
Pomoč dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. 
 
DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE 
 
Vlagatelji lahko naložbo izvedejo od 1.1.2019 do 25.10.2019.   
 
UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 
 
Pomoči bodo dodeljene za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja 
kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih  s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem 
podeželja. 
 
Upravičenci so društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 
 
Splošni pogoji upravičenosti: 

– društva registrirana za delovanje na območju občine oz. delujejo na območju občine, 
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev, 
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske 

dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.  
 
Specifični pogoji upravičenosti: 

– odločba o vpisu v register društev  
– seznam članov društva iz območja občine. 

 
Upravičeni stroški so: 

- materialni stroški za delovanje društev (sem sodijo: nabava materiala, poštni stroški, 
stroški prevoza, oglaševanja, stroški vstopnin, prijavnin, izdelava promocijskega 
materiala, ekskurzij, spletnih strani, občni zbori ipd.). 

 
Neupravičeni stroški nakupa: 

- osnovnih sredstev, knjig, alkoholnih pijač in tobaka 
 
V kolikor iz priloženega računa ni razvidna vrsta kupljenega blaga ali opravljene storitve, 
potem se tega stroška ne upošteva. 

 
Pri posameznih stroških, ki jih društvo uveljavlja v vlogi, Komisija za izvedbo postopka 
javnega razpisa (v nadaljevanju Komisija) upošteva delež stroškov glede na število članov 
društva iz občine Bohinj.  

 



V kolikor Komisija oceni, da društvo za posamezno vrsto upravičenih stroškov uveljavlja 
nerealno visoke stroške glede na število članov društva, lahko Komisija od vlagatelja 
zahteva dodatna dokazila oz. pojasnila, ki bodo upravičila te stroške. 

 
Višina pomoči:  

– višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov. 
 

Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000,00 EUR na društvo na leto, 
ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva. 
 
5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 
zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Za vsako investicijo, znotraj 
vsakega ukrepa, je potrebno oddati svojo vlogo. 
 
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za 
posamezne ukrepe javnega razpisa, merila za vrednotenje naložb, vzorce pogodb, 
je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine 
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletni strani Občine 
Bohinj: www.obcina.bohinj.si. 
 
Vlagatelji lahko dobijo vse informacije v zvezi z javnim razpisom na Občini Bohinj, 
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, pri Tanji Mencinger, e-pošta: 
tanja.mencinger@obcina.bohinj.si, tel.: 04/577 01 28. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v času uradnih ur tudi: 

– za področje kmetijstva na KGZS: 041 697 506 (Dušan Jović) 
– za področje dopolnilih dejavnosti na KGZS: (04) 535 36 17, 051–684–163 (Ana Beden) 
– za področje gozdarstva na Zavodu za gozdove: (04) 57 47 440, 041 657 137 (Marko 

Gašperin). 
 
6. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 
 
Vlagatelji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo v sprejemno pisarno Občine 
Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 
Bohinjska Bistrica. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter e-
pošto pošiljatelja. 
 
Rok za oddajo vlog je do vključno 3. 5. 2019 (osebno v sprejemno pisarno Občine 
Bohinj do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure).  
 
Vloga za posamezno naložbo, posamezen ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici 
ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2019 -  ______ (številka ukrepa)!«. 
 
− Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; 
− Ukrep 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
− Ukrep 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; 
− Ukrep 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode; 



− Ukrep 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; 

− Ukrep 13: Gozdarski ukrepi – de minimis 
− Ukrep 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
 
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni 
podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov 
(če gre za pravno osebo). Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem 
priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za 
oddajo vloge na javni razpis. 
 
Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice, bodo s sklepom zavržene. 
 
7. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 
 
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v 
nadaljevanju Komisija). Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo 
vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba in nepravočasne, bodo s 
sklepom zavržene.  
 
Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so 
navedeni v javnem razpisu. V primeru nepopolne vloge, bo Komisija pisno pozvala 
vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka 
ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa z odločbo zavrnjene. 
Zoper sklep ima vlagatelj pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. O 
pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu 
upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten 
upravni spor pred upravnim sodiščem.  
 
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo Komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in vsem 
pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev in določil, je Komisija ne 
bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla. 
 
Komisija nato oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi 
predlog razdelitve sredstev. Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s strani 
Komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev s 
sklepom, ki ga posreduje vsem vlagateljem, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja 
vlog. Zoper sklep o dodelitvi sredstev ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 (osem) dni 
od dneva vročitve sklepa o dodelitvi sredstev. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. 
Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več 
mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem. 
 
Sklep postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, 
da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru sklep postane dokončen že pred 
potekom pritožbenega roka. 
 
Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se z upravičenci sklene pogodba, v kateri 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev ter se opredelijo morebitna dokazila o 
izpolnitvi prevzetih obveznosti. 
 
 
 
 



8.  POROČANJE IN ROK IZVEDBE  
 
Upravičenci pripravijo končno poročilo z ustreznimi dokazili, ki ga predložijo sofinancerju 
najkasneje do 25. 10. 2019. 
 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje ukrepov morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
 
 
Datum: 18. 3. 2019 
Številka: 41010-1/2019 
 

   ŽUPAN 
Jože Sodja  

 


	Cilji ukrepa:
	- z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu  ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
	- podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu

