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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - 
ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št.  7 z dne 21.2.2020 in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Črna na Koroškem za obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.13 
z dne 18.3.2016) – (v nadaljevanju pravilnik), Občina Črna na Koroškem objavlja 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 

podeželja v Občini Črna na Koroškem za leto 2020 
I. NAROČNIK 
NAROČNIK 
 
 
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
 
 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem v letu 2020 po shemi državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013. 
Sredstva v višini 27.250,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 
2020 in se dodelijo za naslednje ukrepe: 
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO: VIŠINA SREDSTEV 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO: OKVIRNA VIŠINA 
20.000 € 

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

  

PODUKREP  1.1: Posodabljanje kmetij  
PODUKREP  1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov 

UKREPI DE MINIMIS:  OKVIRNA VIŠINA 
4.000 € 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji 

 

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. 

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega 
prometa iz odročnih krajev 

UKREP 9: Gozdarski ukrepi 

OSTALI UKREPI:  OKVIRNA VIŠINA 

3.250 € 

UKREP 10: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja  

 

UKREPI DE MINIMIS: 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter 
skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na 
Koroškem za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik). 
V kolikor predvidena sredstva za posamezni ukrep niso porabljena, se lahko prenesejo na 
sofinanciranje drugega ukrepa. 
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo 
porabljena, se lahko v skladu s sklepom županje prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja 
potreba. 

I. NAROČNIK 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
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III. UPRAVIČEI 
 
 
Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko 
obdobje 2015-2020. 
 

 

 
1. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo 

pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo 
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.  

2. Za ukrepa 1 in 2 v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 – Skupinske izjeme, velja, da 
se izvajanje investicij, ki se bodo izvajale v letu 2020 in bodo predmet prijave na razpis za 
dodelitev sredstev na področju kmetijstva ne smejo začeti pred izdajo upravnega akta 
(sklepa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev. Upravičeni stroški po tem razpisu so le 
tisti, ki bodo nastajali v obdobju po izdaji upravnega akta do zaključka razpisnega postopka do 
30.11.2020  (računi morajo biti izdani po izdaji sklepa o odobritvi sredstev).  

3. Za ukrepe v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 – de minimis, velja, da so 
upravičeni stroški po tem razpisu stroški, ki so nastali v letu 2020 (upravičenci lahko 
uveljavljajo račune, ki so bili izdani od 1.1.2020 do 30.11.2020) 

4. Vsa dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija oziroma potrdilo/dokazilo o plačanem 
računu), ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz 
zgoraj navedenih obdobij.  

5. Upravičenci, ki  bodo kandidirali za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe v skladu z 
Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 – de minimis, morajo 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; 
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 17. člena 
pravilnika. 

 
 
IV. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014, VIŠINA SREDSTEV, 
UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA 
 
 

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

  

 
 (1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: 
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; 
- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije; 
- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. 
 
(2) Pomoč se ne dodeli za: 
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin; 

III. UPRAVIČENCI 

V. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014,  

IV. SPLOŠNA DOLOČILA 
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- 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. 
 
(3) Omejitve: 
Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV,le-ta ni 
izterljiv. 
 
Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so: 
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije 
EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 
- podjetja v težavah. 
 
Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za: 
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega 
blaga. 
 
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti 
do občine ali do države. 
 
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 
 
(4) Upoštevati se mora kumulacija skladno z 8. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in 12. 
členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na 
Koroškem za programsko obdobje 2015-2020. 
 
 
 
 (1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih. 
 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 
 
(3) Upravičeni stroški so: 

- 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 
se nanašajo na naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav; 
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 

mreže…); 
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk. 
 

PODUKREP 1.1. – Posodabljanje kmetij 
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 (4) 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 ha primerljivih kmetijskih 
površin. 
 
(5) Pogoji za pridobitev so: 
- popolna vloga, ki  mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, 
- 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, če 

vrednost investicije presega vrednost 20.000 € neto; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca 
kmetijskega gospodarstva; 
- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 
ciljev ukrepa; 
- po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec pridobil 
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev 
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 
 
(6) Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila 
prispelih vlog. 
 
(7) Najvišji znesek dodeljene pomoči za Podukrep 1.1 je 2.500,00 EUR neto na kmetijsko 
gospodarstvo na leto, najnižji znesek pa 200,00 EUR neto na leto. 
 
(8) Skupna višina dodeljenih sredstev iz Podukrepa 1.1, Podukrepa 1.2 in Ukrepa 4 v programskem 
obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. 
 
 
MERILA ZA DODELITEV NEPOSRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA  UKREP 1: POMOČ ZA 
NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO – podukrep 1.1. 
Posodabljanje kmetij 
ZAP.ŠT. ZAP. 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1. Starost vlagatelja 

 do vključno 40 let                                         15 točk 

 od 41 do 50 let                                             10 točk 

 nad 50 let                                                       5 točk 

2. Kmetijsko gospodarstvo je vključeno  

 v ukrep ekološko kmetovanje                       15 točk 

 v več kot 1 operacijo KOPOP                       10 točk 

 vsaj v 1 operacijo KOPOP                              5 točk  
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3. Ustreznost  naložbe  

 naložba v pridelavo vrtnin                           20 točk 

 naložba v trajne nasade                                15 točk 

 naložba v poslopja in objekte                        10 točk 

 ostale naložbe                                                 5 točk  

 
 
 
 
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 

(2) 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.  
 
(3) Upravičeni stroški so: 
- 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. 
 
(4) Upravičenci do pomoči so: 
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 

(pašna skupnost, agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, 

oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 
- kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha 

primerljivih kmetijskih površin.  
 
(5) Pogoji za pridobitev so: 
- popolna vloga, ki  mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, 
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 
- ponudbe ali predračuni 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 agomelioracija; 
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
- vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca 
kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo nosilca kmetijskega 
gospodarstva, 
- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, 
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 
ciljev ukrepa, 
- po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec pridobil 
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 
 
(6) Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila 
prispelih vlog. 
 
(7) Najvišji znesek dodeljene pomoči za Podukrep 1.2 je 2.500,00 EUR neto na kmetijsko 
gospodarstvo na leto, najnižji znesek pa 200,00 EUR neto na leto. 
 
(8) Skupna višina dodeljenih sredstev iz Podukrepa 1.1, Podukrepa 1.2 in Ukrepa 4 v programskem 

PODUKREP 1.2. – Urejanje kmetijskih zemljišč in  pašnikov 
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obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. 
 
MERILA ZA DODELITEV NEPOSRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA  UKREP 1: POMOČ ZA 
NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO – podukrep 1.2. Urejanje 
kmetijskih zemljišč in pašnikov 
ZAP.ŠT. ZAP. 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1         Starost vlagatelja 

 do vključno 40 let                                       15 točk 

 od 41 do 50 let                                           10 točk 

 nad 50 let                                                     5 točk 

2           Kmetijsko gospodarstvo je vključeno  

 v ukrep ekološko kmetovanje                      15 točk 

 v več kot 1 operacijo KOPOP                      10 točk 

 vsaj v 1 operacijo KOPOP                             5 točk  

3             Ustreznost  naložbe  

 ureditev pašnika                                           15 točk 

 naložba v nezahtevne agromelioracije         10 točk 

 nakup opreme za ograditev pašnika ali  
      napajališča                                                       5 točk  

ERILA ŠT. TOČK 
SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA 
 
 
  
 
 
(1) Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.  
(2) 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. 

 
(3) Pomoč se ne dodeli za: 

- obratna sredstva; 
- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- naložbe v zvezi s proizvodnjo bio goriv na osnovi hrane; 
- naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. 

 
(4) Pogoji za pridobitev: 
      -      popolna vloga, ki  mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, 

- 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; 

- naložbe s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 

UKREP 2: POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM 
KMETIJSKIH PROIZVODOV 
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- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba v 
primeru, da investicija presega 20.000 € neto; 

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi in se za isti   
             namen ne more več prijavljati na razpis; 

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
 
(5) Upravičenci: 

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

(6) Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov. 

 
(7)Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 2.500,00 
EUR na leto, najnižji znesek pa 200,00 EUR neto na leto.  
 
(8)Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba.  

 
MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA POMOČ V NALOŽBE V 
ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV PODEŽELJA V OBČINI ČRNA 
NA KOROŠKEM V LETU 2020 ZA: 
 

ZAP.ŠT.             MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
 

1         Starost vlagatelja 

 do vključno 40 let                                      15 točk 

 od 41 do 50 let                                          10 točk 

 nad 50 let                                                    5 točk 

2.        Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost 

 dejavnost bo registrirana v tekočem letu      10 točk 

 dejavnost je že registrirana                             5  točk 
 

3.        Dejavnost je registrirana za  

 turizem na kmetiji                                            20 točk 

 predelava kmetijskih in živilskih proizvodov    15 točk 

 trženje kmetijskih in živilskih proizvodov         10 točk 

 ostale nekmetijske dejavnosti                           5 točk                                       
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I. PRDMT J 

AV 
NEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

UKREP 5: POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH 

PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI – DE MINIMIS 

 
(1)Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih 

in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 

(2)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. 
 

(3)Upravičenci do pomoči: 

-      kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi 
     dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 

 (4)Pogoji za pridobitev sredstev: 

      -      popolna vloga, ki  mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, 
- 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; 
- 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; 
- opis naložbe s predračunom stroškov; 
- za isti namen niso bila pridobljena javna sredstva v zadnjih 5 letih; 
- predračun oz. račun in dokazila o plačilu stroškov , za katere se uveljavlja pomoč - podatki se 

predložijo skupaj z zahtevkom ( veljavni računi od 1.1.2020 do 30.11.2020) 
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
 

(5)Intenzivnost pomoči: 

-      do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 2.500 EUR. 
 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena pravilnika. 
 
MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA POMOČ ZA UKREP 5: 
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER 
NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI – DE MINIMIS  V OBČINI ČRNA NA 
KOROŠKEM V LETU 2020 ZA: 
 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1         Starost vlagatelja 

 do vključno 40 let                                      15 točk 

 od 41 do 50 let                                          10 točk 

 nad 50 let                                                   5 točk 

VI. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013 
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2.        Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost 

 dejavnost bo registrirana v tekočem letu       10 točk 

 dejavnost je že registrirana                              5 točk 
 

3.        Dejavnost je registrirana za  

 turizem na kmetiji                                           20 točk 

 predelava kmetijskih in živilskih proizvodov   15 točk 

 trženje kmetijskih in živilskih proizvodov        10 točk 

 ostale nekmetijske dejavnosti                           5 točk                                       

 

UKREP 6: POMOČ ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU 

NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI TER PREDELAVE IN TRŽENJA  

 
 
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih 

družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih 

proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 

(2) Upravičeni stroški: 

- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov. 

(3)Upravičenci do pomoči: 

- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter 
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju občine. 
 

(4)Pogoji za pridobitev sredstev: 

- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na 

kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov; 
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

 
(5)Intenzivnost pomoči: 

     -     do 100 % upravičenih stroškov. 
 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena pravilnika. 
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MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV  ZA UKREP 6: 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI TER PREDELAVE IN TRŽENJA V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM V LETU 2020: 
 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1         Udeležba prispeva k kvalitetnejšemu izvajanju dejavnosti 

 neposredno prispeva                                    15 točk 

 posredno prispeva                                        10 točk 

 delno prispeva                                                5 točk 

2      Število zaposlitev iz nekmetijske dejavnosti pri vlagatelju 

 več kot ena zaposlitev                                   15 točk 

 ena zaposlitev                                                10 točk 

 delna zaposlitev                                               5 točk 

3.        Dejavnost je registrirana za  

 turizem na kmetiji                                           20 točk 

 predelava kmetijskih in živilskih proizvodov   15 točk 

 trženje kmetijskih in živilskih proizvodov        10 točk 

 ostale nekmetijske dejavnosti                           5 točk                                       

 

UKREP 7: POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA  TOVORNEGA 

PROMETA IZ ODROČNIH KRAJEV 

 
 
(1)Cilji ukrepa: 

- ohraniti dejavnost proizvodnje mleka in transportne mreže na odročnih krajih. 
 

(2)Predmet podpore: 
- financiranje stroškov tovornega prometa za prevoz mleka, ki niso ekonomsko upravičeni. 

 
(3)Upravičenci: 

- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa. 
 
(4)Splošni pogoji upravičenosti: 

- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu – prevozu mleka na 
odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj; 

- letno število prevozov; 
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno 

zakonodajo. 
 

(5)Upravičeni stroški 
- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.  

 
(6)Finančne določbe: 

- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.  
 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 

skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh 

poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.  

Območja v Občini Črna na Koroškem (odročna območja), iz katerih se izvaja tovorni promet, za 
katerega lahko upravičenci  pridobijo nepovratna sredstva so: Jazbina, Javorje, Koprivna. 
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MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV  ZA UKREP 7:  POKRIVANJE 
OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA PROMETA IZ ODROČNIH KRAJEV V 
OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM V LETU 2020 : 
 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1         Število prevozov 

 dnevni prevozi                                           15 točk 

 vsaj dvakrat tedensko                                10 točk 

 enkrat tedensko                                           5 točk 

2.        Oddaljenost kmetije od naselja Žerjav ali Črna 

 nad 5 km                                                    10 točk 

 pod 5 km                                                          5 točk 

 

UKREP 9: GOZDARSKI UKREPI 

 
(1)Cilj ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu  ter boljša  strojna in tehnična opremljenost kmetijskih 

gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine ter se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. 

(2)Predmet podpore:  

Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu. 

(3)Upravičenci: 

Nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki imajo v lasti gozdne površine. 

(4)Splošni pogoji upravičenosti: 

- upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (upravičenec mora biti lastnik vsaj 8 ha 
gozdov) 

- kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v 
proces dela v gozdu. 

- opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po 
zaključeni investiciji. 
 

(5)Upravičeni stroški: 

- stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme  za delo v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija kot 
so cepilci, vitli, motorna žaga, zaščitna oprema za delo v gozdu…). 
 

(6)Finančne določbe:  

- do 50 % upravičenih stroškov oz. do 2.500 EUR letno. 
 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena pravilnika. 

 
 
MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV  ZA UKREP 9: POMOČ V 
GOZDARSKI DEJAVNOSTI V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM V LETU 2020: 
 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1         Starost vlagatelja 

  do vključno 40 let                                      15 točk 

  od 41 do 50 let                                          10 točk 

  nad 50 let                                                    5 točk 

2.        Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dodatno gozdarsko dejavnost 

 dejavnost bo registrirana v tekočem letu       10 točk 

 dejavnost je že registrirana                              5 točk 
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3.        Ustreznost naložbe 

 nakup gozdarskega stroja                             15 točk  

 nakup manjše gozdarske mehanizacije         10 točk 

 nakup zaščitnih sredstev                                 5 točk 

 

UKREP 10: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA 

PODEŽELJA 

 

(1) Namen/cilj ukrepa: zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati  k 
njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.   

(2) Upravičeni stroški:  
- Stroški izvedbe prijavljenega programa društva (stroški za izvedbo izobraževanj in 

usposabljanj, stroški obiskov sejmov, stroški za izvedbo strokovne ekskurzije, stroški 
svetovalnih storitev, stroški publikacij)  

- pri izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva delež članstva iz območja občine, 
v kolikor društvo deluje na območju več občin. 

(3) Pogoji za pridobitev pomoči: 
- prijavitelj predloži finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, 
- upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se 

nanašajo ali izvajajo na območju občine, oziroma so njihovi člani  iz območja občine; 
- programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz območja občine. 

(4) Pomoč se ne dodeli za: 
- materialne stroške, povezane z osnovnim delovanjem društva (administrativni stroški, 

potni stroški,…); 
- za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine, 

oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine. 
(5) Upravičenci do pomoči: društva. 
(6) Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov prijavljenega programa društva, vendar 

največ do 1.000 € na leto. 
 

MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV  ZA UKREP 10:   DELOVANJE 
DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI ČRNA NA 
KOROŠKEM V LETU 2020: 
 

ZAP.               MERILA                                                                                   ŠT. TOČK 
ŠT. 

1         Število članov društva ali združenja z območja občine Črna na Koroškem 

  do vključno 10 članov                                 5 točk 

  od 11 do vključno 20 članov                      10 točk 

  od 21 do vključno 50 članov                      15 točk 

  od 51 članov in več                                   20 točk                                                                         

2.        Sedež društva v občini 

 sedež v občini Črna na Koroškem                 10 točk 

 sedež v drugi občini (člani iz občine Črna)      5 točk 

3.        Finančni načrt za leto 2020 

  do vključno 2.000€                                           5 točk  

  nad 2.000€ do 4.000€                                    10 točk 

  nad 4.000€                                                     15 točk 

4.        Tradicija, promocija in sodelovanje 

  prireditve oz. projekti, ki prispevajo k  
      prepoznavnosti občine                                    15 točk                                                           

  sodelovanje z občino in društvi v občini          10 točk                                                               

  vsakoletna  prireditev v občini                           5 točk                       
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Vloga za dodelitev pomoči za  ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v  Občini 

Črna na Koroškem mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. 

Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na 
spletni strani: www.crna.si ali v tajništvu občinske uprave Občine Črna na Koroškem. 
 
Kontaktna oseba je: Irena  Nagernik, tajnica občinske uprave , e-mail: irena.nagernik@crna.si ,  tel: 02 
87 04 816. 
 

Razpisna dokumentacija obsega: 

 besedilo javnega razpisa, 

 prijavne obrazce, 

 vzorec pogodbe 

 vzorec zahtevka 

 oznako kuverte. 
 
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno 

pošiljko najpozneje do 29.6.2020 na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na 

Koroškem, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2020 – UKREP ŠT. 

____« 

V primeru, da upravičenec vlaga več vlog, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici. 

Odpiranje vlog ne bo javno. 

Zahtevki se morajo oddati na predpisanih obrazcih, ki so v razpisni dokumentaciji, najkasneje 

do 30.11.2020. 

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bo komisija vrnila upravičencu. 

VII. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUM ODPIRANJA VLOG IN 

ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV 

http://www.crna.si/
mailto:irena.nagernik@crna.si


14 

 

 

 
 
Strokovno komisijo za obravnavanje vlog za dodelitev pomoči za  ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v  Občini Črna na Koroškem, imenuje županja. Naloga komisije je,da opravi 

pregled pravočasno prispele  vloge. Nepopolno vlogo mora vlagatelj dopolniti v osmih dneh po 

prejemu obvestila o dopolnitev vloge. Če vloga ne bo pravočasno in pravilno dopolnjena, komisija 

vlogo zavrže, kot nepopolno in jo vrne upravičencu. 

 

Komisija pri vsakem Ukrepu posebej oblikuje seznam upravičencev, glede na doseženo število točk 

posameznega vlagatelja. Sredstva se glede na število doseženih točk delijo upravičencem do porabe 

sredstev.  

V kolikor se po končanem ocenjevanju izkaže, da imata dva ali več vlagateljev enako število točk pri 

posameznem ukrepu (podukrepu) ima prednost tisti, ki dosega več točk pri posameznih merilih za 

izbor prijav. 

Upoštevajo se dosežene točke znotraj posameznih meril, in sicer je prednostni vrstni red določen po 

zaporednih številkah meril za vsak ukrep. Če na podlagi doseženega števila točk znotraj 

posameznega merila ne bo mogoče razdeliti sredstev, se upošteva kronološki vrstni red, to je oddaja 

pravočasne vloge. Komisija v tem primeru preveri uro in datum oddaje priporočene pošiljke oziroma 

uro in datum prejema pošiljke (vloge) na Občini Črna na Koroškem.  

 

V kolikor predvidena sredstva za posamezni ukrep niso porabljena, se lahko prenesejo na 
sofinanciranje drugega ukrepa. 
V kolikor višina zaprošenih sredstev presega proračunska sredstva, lahko strokovna komisija odloči, 

da se višina sofinanciranja vsem upravičencem sorazmerno zniža. 

 

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s 

strani županje, tajnica občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in upravičenih 

stroških za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko vlagatelj vloži pritožbo županji v roku 8 dni od prejema 

sklepa. Odločitev županje je dokončna. 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma odpiranja 

prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši 

pogoji koriščenja sredstev. 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. 

Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na 

posamezen ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na Občino Črna na Koroškem najkasneje 

do v razpisu določenih rokov za oddajo zahtevkov. Zahtevki morajo biti oddani na predpisanem 

obrazcu. 

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepa 1 in 2 morajo biti z 

datumom po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa o 

odobritvi, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Medtem ko 

za ukrepe od 5 - 9 in 10 veljajo računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti od   

1. 1. 2020 do datuma za oddajo zahtevkov, to je najkasneje do 30.11.2020. 

 

Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov ali podukrepov, kjer gre za sofinanciranje naložb 

(naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na kmetiji) se lahko za tovrstne prijave skupaj odobri največ   1.500  EUR na 

kmetijsko gospodarstvo na leto. 

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG 
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(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 

pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska 
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 

 
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v 

celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 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. 
 
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do 

pridobitve sredstev po pravilniku za naslednji dve leti.  
 
 
 
 
 

 
 
Štev.: 331-0001/2020 
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Občina Črna na Koroškem 
                                                                                                            županja 

                                                                                                           mag. Romana Lesjak l.r.                                                                                           
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