Na podlagi sprejetega proračuna Občine Pivka za leto 2018 (Ur. list RS štev. 80/2017 z dne 29.12.2017),
Zakona o kmetijstvu – Zkme-UPB1 (Ur. list RS štev. 45/08 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Pivka za programsko obdobje 2016 - 2020
(Ur. list RS št. 30/2016 z dne 25.04.2016), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Državna pomoč za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Pivka za programsko obdobje 2016 –
2020«, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. priglasitve: K-BE145-5883563-2016), Mnenja o
skladnosti sheme de minimis pomoči »Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Pivka«,
Ministrstva za finance, (št. priglasitve: M001-5883563-2016) in na predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo,
razvoj podeželja in turizem občine Pivka z dne 29.01.2018 Občina Pivka (v nadaljevanju občina) objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNE POMOČI ZA OHRANJANJE
IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PIVKA v letu 2018
I.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2018.
II.

SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. pomoč za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se lahko dodeli, če ima
spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena
pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. To pomeni, da se investicija na kmetiji,
nakup opreme ali urejanje pašnikov, ki se bo izvajalo v letu 2018 in bo predmet prijave na
razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva lahko začne pred izdajo upravnega akta
(sklepa) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le
tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 07. novembra 2018 (skrajni
rok za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije),
2. pomoč za ukrepe de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko dodeli
za stroške nastale od 01.01.2018, pa do oddaje zahtevka za izplačilo subvencije,
3. pomoč za ostale ukrepe občine – to je podpora delovanju društev s področja kmetijstva in
razvoja podeželja se lahko dodeli za stroške nastale od 01.01.2018 pa do oddaje zahtevka
za izplačilo subvencije.
Dokazila/plačani računi za izvedene investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za
izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. Računi morajo biti predloženi v
originalu, z originalnim podpisom in žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni plačilni
nalog oziroma bančni izpisek).
Občina Pivka bo kot izplačevalec pomoči izplačevala skladno z veljavnimi predpisi s področja
javnih financ, javnega naročanja ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja
v Občini Pivka za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur.l. RS št. 30/2016).
Splošna določba:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati določbe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije - ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/2011).
III.

NAMENI RAZPISA
UKREPI V SKLADU UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
- višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR

Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (kot npr. oprema za krmljenje, molžo,
izločke, itd) za prirejo mleka, jajc in mesa, naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo ter nakup
čebelarske opreme.
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;
za 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, za obratna sredstva.
Upravičeni stroški: stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se
nanašajo na naložbe), stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij (tudi stroški čebelarske
opreme), stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav,
stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk, splošni stroški: plačila za storitve svetovalcev, stroški pridobitve gradbene dokumentacije,
stroški izdelave poslovnega načrta.
Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih stroškov vendar največ 3.000,00 EUR na vlagatelja.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju
občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1: naložbe na kmetijskih gospodarstvih,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno
upravno dovoljenje, če je to potrebno,
- 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,
- predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, glasiti se morajo na ime vlagatelja, izdani morajo biti v letu 2018,
- zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni
pretekel,
- fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele oziroma izjavo oziroma soglasje
lastnika/lastnikov zemljišč, če prosilec ni lastnik (oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za
vsaj petletno obdobje),
- Načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k Razpisnemu obrazcu 1),
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
-

višina razpisanih sredstev: 10.000,00 EUR

Sofinancirajo se naložbe v razgradnjo pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški za razgradnjo pašnika.
Sofinancira se do 50 % dejansko upravičenih stroškov oziroma največ 1,00 EUR na tekoči meter
ograjenega pašnika vendar največ 1.000,00 EUR na posameznega vlagatelja.

Upravičenec je dolžan pred razgradnjo pašnika oziroma pred izvedbo razgradnje pašnika obvestiti
občino. Komisija, imenovana po sklepu župana si bo investicijo pred razgradnjo ogledala na terenu.
Zapisnik komisije bo podlaga za pričetek del ter za izplačilo sredstev.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju
občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in/ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo, pri čemer 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,
- upravičenci, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1: naložbe na kmetijskih gospodarstvih,
- predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
- mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika,
- zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni
pretekel,
- Načrt ureditve kmetijskega zemljišča oziroma pašnika (Priloga 2 k Razpisnemu obrazcu 1),
- fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja.
UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
-

višina razpisanih sredstev: 11.000,00 EUR

Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene: predelava in trženje kmetijskih proizvodov (kot npr.
sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, itd.) ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost (kot npr. turizem na kmetiji, izvajanje dejavnosti povezanih s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji, kompostiranje
organskih snovi, itd.).
Upravičeni stroški: stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja
kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški nakupa opreme in naprav za
dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti, splošni stroški: stroški
pridobitve gradbene dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih in živilskih
proizvodov oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju
občine Pivka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za
opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
- predložiti je potrebno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
- vlogo na Razpisnem obrazcu 2: naložbe v predelavo in trženje ter nekmetijsko dejavnost,
- predračune oziroma druga dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in
obrtniška dela),

-

-

fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna dejavnost
še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega
leta od prejema finančnih sredstev, v skladu s predpisi),
pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero kandidirajo
na ta razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih stroškov vendar največ 3.000,00 EUR na vlagatelja.
OSTALI UKREPI OBČINE
UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
(106. i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 14/13 – popr. in 101/13) – uradno prečiščeno
besedilo)
-

višina razpisanih sredstev: 14.000,00 EUR

Sofinancirajo se neprofitne aktivnosti in materialni stroški društev oziroma združenj s področja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja z območja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter njihov
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Upravičeni stroški: stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva,
pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez
pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize,
stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki
prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija
samostojnih prireditev, stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz
ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih
obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja, stroški povezani s
sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev ali organizacij, materialni stroški,
povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, ipd.) ter stroški reprezentance.
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti.
Upravičenci: registrirana društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na območju občine Pivka ter njihov cilj ni pridobivanje dobička.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
- vlogo na Razpisnem obrazcu 3: podpora delovanju društev,
- izjavo društva o številu članov na območju občine Pivka,
- predračune oziroma druga ustrezna dokazila (ovrednoten letni program društva) o
nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti),
- dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra ali izpisek iz registra društev).
IV.

OBDOBJE IN ČAS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI

Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2018 in bo predmet prijave na ta razpis je
lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 07. novembra 2018 (npr. zaključna ena izmed
faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve
sredstev dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 07.
novembra 2018, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Upravičenec je o zaključku
investicije dolžan obvestiti občino. Komisija, imenovana po sklepu župana si bo investicijo
ogledala na terenu. Zapisnik komisije bo podlaga za izplačilo sredstev.
V.

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji bodo vloge lahko oddali v treh rokih: do vključno 21. februarja 2018 oziroma do
vključno 14. junija 2018 oziroma do vključno 13. septembra 2018. Vlagatelji morajo vloge

oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka ali osebno v
sprejemni pisarni občine (velja poštni žig ta dan). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena
naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2018«. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ
VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje
pogoje: pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, vloga mora biti poslana v
roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa.
VI.

ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog,
imenovana s strani župana. Če Komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga nepopolna,
pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije za odpiranje vlog pozove
vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi
za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se
vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Komisija za odpiranje vlog v primeru, ko zaprošena
sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva po posameznem namenu lahko zniža
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja oziroma sprejme sklep
o prerazporeditvi sredstev med posameznimi nameni razpisa. Komisija za odpiranje vlog dokončno
razdelitev sredstev predlaga v potrditev županu.
Na osnovi potrjenega predloga župana za razdelitev sredstev bo Občina Pivka v osmih dneh izdala
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini
dodeljenih sredstev. Občina Pivka bo z upravičenci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisnih
obrazcev in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII.

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani
Občine Pivka: http://www.pivka.si ali v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak
dan, do izteka prijav na razpis.
VIII.

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.: 05 / 72 10 100 ali osebno pri
strokovni sodelavki Tanji Avsec ali na elektronskem naslovu: tanja.avsec@pivka.si.
Številka: 33101-0001/2018-1
Datum: 30.01.2018

OBČINA Pivka
Robert Smrdelj, župan

