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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI NA 

PODROČJU OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KUZMA ZA LETO 

2023 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 

sredstev za uresničevanje ciljev Občine Kuzma na področju 

ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki 

se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. 

Upravičenci do pomoči so: Pravne in fizične osebe, ki 

ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni 

kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po 14. in 28. členu 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po 

Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013,  oziroma dejavna v 

kmetijskem sektorju v primeru ukrepa po 17. členu Uredbe 

Komisije (EU) št. 702/2014; so vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine Kuzma, ter 

imajo v lasti ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo 

na območju Občine Kuzma 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV (sprejet Proračun Občine 

Kuzma za leto 2023 in Letni program kmetijstva 2023): 

 Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu 

Občine Kuzma za leto 2023 na proračunski postavki 4119990 

»Regresiranje kmetijstva«. Skupni znesek razpisanih sredstev 

po tem javnem razpisu znaša 11.500,00 EUR  in je po Letnem 

programu kmetijstva 2023 predviden za naslednje namene: 

  

1.      UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno  kmetijsko 

proizvodnjo. 

- (podukrep 1 »Posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev« iz 13. čl. pravilnika): skupaj  

  10.100,00 EUR. 

 

2.      UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

(15. čl. pravilnika) 700,00 EUR 

3.      UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 

na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na 

kmetiji ter predelave in trženja – de minimis ( ukrep iz 

18. čl. pravilnika): 300,00 EUR 

4.      UKREP 6: Podpora ohranjanju oz. povečanju 

rodovitnosti tal – de minimis ( ukrep iz 22. čl. 

pravilnika): 400,00 EUR 

Celotni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na 

spletni strani občine Kuzma:  

https://kuzma.e-obcina.si/objava/742528 

Ali osebno na upravi občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma 

v času uradnih ur. 

 
 

V Uradnem listu Republike Slovenije št.28-razglasni del z dne 

03.03.2023, je objavljen naslednji razpis: 

 

1. javni razpis za  sofinanciranje dejavnosti 

izobraževanja  odraslih v  letu 2023 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti v 

izobraževanju odraslih v letu 2023. Cilj javnega  

razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko  

učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in  

drugih ranljivih skupinah. 

Celoten razpis in dodatne informacije si lahko ogledate na 

spletni strani uradnega lista: 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023028.pdf  
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