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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 
51/06 –UPB1), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/07,61/08), Statuta 
Občine Trbovlje (UVZ št. 28/07 UPB), Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja 
podeželja in kmetijstva v občini Trbovlje (UVZ št. 19/08)  
in sklepa župana št. 330-2/2009-1, z dne 25.03.2009, 
Občina Trbovlje objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITVE POMOČI 
ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA IN 

KMETIJSTVA V OBČINI TRBOVLJE ZA LETO 2009

I. 

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za programe razvoja podeželja in kmetijstva v 
občini Trbovlje za leto 2009 po shemi državnih pomoči v 
kmetijstvu in za delovanje društev s področja kmetijstva.

II.

Okvirna višina razpisanih sredstev, upravičenci, ukrepi:

1. Sofinanciranje investicij v kmetijstvu in 
sofinanciranje investicij za dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah (de minimis)  7000 €

Upravičenci: 

Pravne in fizične osebe, ki imajo KMG (so vpisani v 
register KMG) in imajo v lasti oz. zakupu kmetijska 
zemljišča v uporabi (najmanj 3 ha), ki ležijo na območju 
občine Trbovlje oziroma najmanj 1 ha kmetijskih 
obdelovalnih površin na območju občine Trbovlje pri 
naložbah v rastlinjake, plastenjake in sadovnjake. 

Nosilci KMG in člani kmečkega gospodinjstva na KMG 
(imajo stalno bivališče na KMG), ki ukvarjajo ali se 
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG ter 
imajo sedež in kmetijske površine na območju občine 
Trbovlje.

Ukrepi:

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo Predmet podpore so: stroški novogradnje 
ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega 
standarda, stroški nakupa in montaže nove tehnološke 
opreme v objektih (za krmljenje, molžo in izločke …), 
nakup materiala, nove opreme in stroški izgradnje ali 

adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so 
seniki, silosi ipd. (adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih 
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne 
direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje 
hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), 
prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih 
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja za: 
prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin), 
stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma 
plastenjaka s pripadajočo novo opremo ali samo nova 
oprema za rastlinjak oziroma plastenjak, stroški nakupa 
in montaže novih mrež proti toči, stroški honorarjev 
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije 
izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, 
kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi). Podpore 
se ne dodelijo za: nakup proizvodnih pravic, živali ali 
letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške 
proizvodnje, preproste naložbe za nadomestitev. K vlogi 
(Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno 
dokumentacijo, odvisno od prijave: npr.: – stalež rejnih 
živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2008 (samo 
pri naložbah v hleve), prijava površin kmetijskih rastlin 
ter zahtevkov na površino za leto 2008, kopija načrtov 
oziroma dovoljenj (kolikor so potrebna za naložbo), 
predračun naložbe. Naložba še ne sme biti izvedena, 
zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi 
računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, 
KMG ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve znaša 
oziroma bo znašala zmogljivost hleva najmanj 3 GVŽ – 
upošteva se tudi kombinirana reja.

Dopolnilne dejavnosti: predmet podpore je 
sofinanciranje predelave kmetijskih proizvodov, 
opredeljenih v Prilogi I (sadja, zelenjave, žit, mleka, 
mesa, lesa, zelišč ipd.), predelava kmetijskih proizvodov, 
ki niso zajeti v Prilogi I, turizem na kmetiji, dejavnost 
(storitve  in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov 
na kmetiji. Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo. Dopolnilna dejavnost mora biti registrirana 
oz. se mora registrirati v letu prijave (če je v postopku 
registracije) in opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 
5 let po zaključeni investiciji. Upravičeni stroški so vsi 
stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup 
nove opreme, promocija, splošni stroški (upravni in 
pravni stroški, stroški pridobitve dovoljenj, ipd.). Najvišji 
znesek dodeljene pomoči znaša 5000 EUR na KMG na 
leto. Skupna pomoč »de minimis« ne  sme  presegati 
200.000 EUR bruto, v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let. Dodeljena pomoč predstavlja bruto 
znesek, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. K 
vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še 
dodatno dokumentacijo, odvisno od prijave: npr.: – 
stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 
2008, prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na 
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površino za leto 2008, kopija načrtov oziroma dovoljenj 
(kolikor so potrebna za naložbo), predračun naložbe. 
Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti 
pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo 
glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah.             

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč, dostopov 
– 2000 €

Urejanje pašnikov – predmet podpore so stroški 
nakupa opreme za ograditev pašnikov z električno 
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški 
nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški 
honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni 
stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi). 
K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še 
dodatno dokumentacijo – stalež rejnih živali za leto 
2008, kopijo pašnega načrta s popisom del, opreme in 
tehnologije, predračun naložbe (izdela strokovna služba). 
Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti 
pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo 
glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah.   

Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov – predmet 
podpore so stroški strojnih storitev za odstranjevanje 
skal, planiranje zemljišča, stroški strojnih storitev 
urejanja, obnove in izgradnje poljskih in travniških poti 
in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, 
inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup 
patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni 
stroški niso opravičljivi). K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora 
vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – prijavo 
površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 
2008, načrt ureditve (izdela strokovna služba), ustrezno 
dovoljenje (če je potrebno), predračun naložbe (izdela 
izvajalec). Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena 
pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in 
dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni 
podjetje v težavah.   

3. Sofinanciranje delovanja društev – 596 €

Upravičenci so društva, ki so pomembna za razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Trbovlje ter delujejo na 
območju občine Trbovlje. Predmet podpore so stroški 
delovanja društva oziroma stroški posameznih projektov. 
Sofinancira se največ do 100 % upravičenih stroškov 
oziroma projektov. K vlogi (Prijavni obrazec 4) mora 
vlagatelj predložiti vsebinski in finančni načrt dela za leto 
2008 in 2009.

III.

Kriteriji za dodelitev sredstev – na podlagi razpisani 
sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog, 
bo izračunan količnik, kot osnova za okvirni izračun 

nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o 
izboru obveščeni z odločbo. V odločbi bo navedena višina 
sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na predračun, 
določen bo tudi rok za oddajo zaključnih dokazil. Prispeli 
računi upravičencev bodo končna osnova za ponovni 
izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi in vsoto 
vseh računov za upravičene stroške, s tem pa tudi končan 
osnova za sofinanciranje. V primeru, da bo vrednost na 
računu višja od predračunske, se bo upoštevala nižja 
vrednost. Po oddaji dokazil bodo upravičenci prejeli 
nove odločbe in pogodbe o sofinanciranju.  

Rok za oddajo dokazil (računov) je 15. oktober 
2009. Upoštevana bodo samo dokazila za stroške 
- računi, ki bodo nastali po objavi javnega razpisa v 
Uradnem vestniku Zasavja. 

IV. 

Način oddaje vlog: pisne vloge (obrazce s predpisanimi 
prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov: 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4 1420 Trbovlje. Na ovojnici 
mora biti naslov pošiljatelja in pripis »Ne odpiraj – javni 
razpis kmetijstvo 2009«, vloge lahko vlagatelji oddajo 
tudi v vložišču Občine Trbovlje.

V. 

Rok za prijavo: rok za oddajo vlog prične teči naslednji 
dan po objavi razpisa v Uradnem vestniku Zasavja in se 
zaključi 30. aprila 2009. 

VI.

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala Komisija za kmetijstvo. Odpiranje vlog 
bo 7. maja 2009 in ne bo javno. Prepozno prispele 
ali neustrezne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa 
zavrnjene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani 
k dopolnitvi in sicer v roku 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa 
zavrnejo. Vlagatelji bodo o izboru obveščeni z odločbo 
v roku 30 dni po zaprtju razpisa. Izbrani prejemniki 
sredstev bodo po roku za oddajo dokazil prejeli novo 
odločbo in pogodbo z določenimi medsebojnimi 
pravicami in obveznostmi. Če prejemnik v roku 8 dni ne 
podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za 
pridobitev sredstev iz tega razpisa. 

V primeru, da bo za posamezen namen premalo prispelih 
vlog, se razpoložljiva sredstva lahko prenesejo na drug 
namen.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o.,Hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-pošta: tiskarna@sinet.si

VII. 

Razpisna dokumentacija – razpisna dokumentacija 
in javni razpis sta od dneva objave razpisa v Uradnem 
vestniku Zasavja na voljo na Občini Trbovlje – pisarna 
št.44 in na spletni strani. Vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom lahko dobite na Občini Trbovlje 
pisarna  št.44 ali tel. 03 56 27 933 ali e-naslov:  
branko.krevl@trbovlje.si

Datum:26.03.2009
Številka: 330-2/2009-2 

Občina Trbovlje 


