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Na podlagi 36. ~lena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS
{t., 54/00), 39. ~lena Zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list RS, {t. 59/96, 31/98-odlo~ba US, 1/99-ZNIDC,
54/00-Zkme, 68/00-odlo~ba US, 27/02-odlo~ba US), 17.
in 30. ~lena Statuta ob~ine Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja {t.3/99, 20/03) je Ob~inski svet Ob~ine Hrastnik
na svoji 11.seji dne 15.4.2004 sprejel

P R A V I L N I K 
o finan~nih intervencijah 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva v ob~ini Hrastnik

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~i na~in pridobivanja, namen,
pogoji, upravi~enci in oblike dodelitve sredstev, namen-
jenih za neposredne in posredne finan~ne intervencije v
kmetijstvo in gozdarstvo v ob~ini Hrastnik.

2. ~len
Sredstva za finan~ne intervencije v kmetijstvu se zago-
tavljajo ( v nadaljevanju: sredstva):
- iz sredstev prora~una Ob~ine Hrastnik za program

ohranjanja in razvoja kmetijstva,
- iz drugih virov .



3. ~len
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo
po programu, ki ga s sprejemom prora~una na predlog
pristojnega oddelka sprejme ob~inski svet z odlokom o
prora~unu za teko~e leto oziroma dveletno obdobje. V
programu se dolo~ijo vrste ukrepov, prioritete za prido-
bitev sredstev in vi{ina finan~nih sredstev za posamezne
ukrepe.

4. ~len
Za uresni~evanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Ob~ine Hrastnik se finan~na sredstva usmerjajo v:
- pospe{evanje strukturnih sprememb in usmerjanje v

razvojno nalo`bene dejavnosti v kmetijstvu za ustvar-
janje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot ob
upo{tevanju sodobnih tehnologij,

- ve~anje kakovosti pridelkov in okolju prijaznej{ih
dejavnosti ter ekolo{ke pridelave hrane,

- ohranitev in varstvo, razumno in optimalno kori{~enje
kmetijskih zemlji{~ (izbolj{anje rodovitnosti tal z
vklju~evanjem alternativnih polj{~in in ugodilk v kolo-
bar) ter ohranjanje poseljenosti, zlasti na obmo~jih z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo,

- podpore varovanja tradicionalne kulturne krajine in
ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,

- preventivnim ukrepom na podro~ju zdravstvenega
varstva doma~ih `ivali in rastlin,

- izbolj{anju genetskega potenciala v `ivinoreji,
- spodbujanju razvoja ~ebelarstva in zdravstvene za{~ite

~ebel,
- zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovne-

ga izpopolnjevanja in usposabljanja (te~aji, predavan-
ja, ekskurzije, demonstracijski poskusi, ipd.),

- pospe{evanju dru{tvene dejavnosti, povezane s pro-
mocijo kmetijstva in pode`elja,

- celovit razvoj kmetijstva s posebnim upo{tevanjem
obmo~ij s te`avnej{imi pridelovalnimi razmerami za
kmetijstvo,

- projekte razvoja kmetijstva in pode`elja lokalnega,
regionalnega in nacionalnega zna~aja,

- druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva na
obmo~ju ob~ine Hrastnik.

II. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

5. ~len
Upravi~enci do finan~nih sredstev na podlagi dolo~b
tega pravilnika so:
- fizi~ne osebe-dr`avljani Republike Slovenije, ki se

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na obmo~ju ob~ine
Hrastnik in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmeti-
jskih obdelovalnih povr{in na navedenem obmo~ju ter
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pris-
tojnem dr`avnem upravnem organu (imajo KMG-
MID),

- pravne osebe, ki izvajajo izklju~no nepridobitno
dejavnost na podro~ju kmetijstva (dru{tva, {ole-
kro`ki, zdru`enja, ki delujejo na podro~ju kmetijstva).

Sredstva se lahko dodelijo upravi~encem le za ukrepe, ki
se izvajajo na obmo~ju ob~ine Hrastnik.

6. ~len
Upravi~enci iz 5. ~lena tega Pravilnika lahko pridobijo
sredstva za namene 15. ~lena tega Pravilnika le pod
pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomo~i, da za
posamezen namen niso prejeli sredstev iz dr`avnih ali
mednarodnih virov oz. koliko sredstev so iz teh virov za
dolo~en namen `e prejeli.

Do sredstev so upravi~eni za namene, ki so jih za~eli izva-
jati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu, do zaprt-
ja javnega razpisa v teko~em letu.

Dodeljena sredstva posameznim upravi~encem morajo
biti izkazana kot nujna, od katerih je odvisen obstoj kmeti-
je. Prednost pri dodeljevanju finan~nih sredstev imajo
prosilci, ki {e niso prejeli sredstev za namene iz tega
Pravilnika.

7. ~len
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na
vrsto intervencij kot nepovratna sredstva v obliki subvencij,
regresov, dotacij in pla~ila storitev, v vi{ini kot so zagotovlje-
na z vsakoletnim prora~unom Ob~ine Hrastnik. Navedena
sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del
sredstev pa se lahko nameni za razvojne naloge s podro~ja
kmetijstva in razvoja pode`elja (projekti, programi, sveto-
vanja, ipd. - posredne finan~ne intervencije). 

8. ~len
Pristojni odbor za gospodarstvo Ob~inskega sveta
ob~ine Hrastnik na predlog strokovnih slu`b sprejme
merila za dodeljevanje sredstev teko~ega leta in pogoje
javnega razpisa. Javni razpis se izvede v roku 30 dni po
sprejemu na odboru. Zahtevke z dokumentacijo spreje-
ma pristojni oddelek Ob~ine Hrastnik.

9. ~len
Upravi~enci uveljavljajo pravico do intervencijskih sred-
stev na osnovi izkazanih ra~unov ustreznih slu`b, projek-
tne dokumentacije, programov in na~rtov ter ustreznih
soglasij, in pod pogoji, dolo~enimi s tem Pravilnikom z
razpisi Ob~ine Hrastnik, ki morajo vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva, 
- vi{ina razpisanih sredstev za posamezne namene iz

tega pravilnika,
- pogoje za pridobitev sredstev z navedbo doku-

mentacije, ki mora biti prilo`ena k prijavi ,
- subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva, 
- rok za vlo`itev pro{enj,
- navedba mesta za vlo`itev pro{enj.

10. ~len
Za izvedbo javnega razpisa `upan s sklepom imenuje
strokovno komisijo za kmetijstvo (v nadaljevanju:
Komisija), ki je sestavljena iz treh ~lanov.
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11. ~len
Komisija pripravi razpisno dokumentacijo, javni razpis,
katerega objavi `upan v sredstvih javnega obve{~anja,
obravnava pravo~asne prispele popolne prijave, opravlja
oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sred-
stev, ki ga potrdi `upan Ob~ine v okviru prora~unskih
sredstev za namene iz tega pravilnika s sklepom oz.
sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
- namen in vi{ina sredstev,
- pogoji pla~ila,
- mo`nost preverjanja namenske porabe sredstev.

Zoper odlo~itev iz prej{njega odstavka lahko upravi~enec
vlo`i prito`bo `upanu v roku 15 dni od prejema sklepa.
Odlo~itev `upana je dokon~na.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

12. ~len
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
organ, pristojen za kmetijstvo Ob~ine Hrastnik ali od
njega poobla{~ena druga institucija ter organ, pristojen
za prora~un in finance Ob~ine Hrastnik. 

13. ~len
Upravi~enec je dol`an povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se
obra~unavajo od dneva pla~ila upravi~encem do dneva
vra~ila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-

mensko porabljena,
- da je upravi~enec za isti namen prejel sredstva iz

dr`avnih ali mednarodnih virov oz. je prekora~il dovol-
jeno vsoto izpla~il nepovratnih sredstev,

- da je upravi~enec odtujil (prodal) specialno meha-
nizacijo in opremo ali objekt, sofinancirano iz
prora~unskih sredstev, pred iztekom 2 let,

- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

14. ~len
Upravi~enec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neres-
ni~ne podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do inter-
ventnih sredstev za teko~e leto z obveznim vra~ilom `e
prejetih interventnih sredstev za teko~e leto v skladu z
dolo~ili 13. ~lena tega Pravilnika. 

IV. NAMEMBNOST SREDSTEV

15. ~len
Finan~ne intervencije so namenjene za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v ob~ini Hrastnik, in sicer za:
- `ivinorejo,
- rastlinsko proizvodnjo,
- nalo`be v kmetijstvo,
- predelavo in prodajo,
- izbolj{anje kmetijskih zemlji{~ in pogojev pridelovanja,
- oskrba z vodo na kmetijah,

- izobra`evanje in raziskovanje na podro~ju kmetijstva
in gozdarstva,

- podpora ohranjanju kulturne dedi{~ine in tradicije na
podro~ju kmetijstva,

- delovanje strokovnih dru{tev in drugih zdru`enj, ki
delujejo na podro~ju kmetijstva,

- sofinanciranje razvojnih programov in projektov
(CRPOV, ipd.),

- druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva, v
skladu z veljavnimi predpisi.

1.@IVINOREJA

1.1. Sofinanciranje genetskega potenciala v `ivinoreji
(umetno osemenjevanje plemenskih `ivali) 
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in
zdrave osnovne ~rede plemenske `ivine v kme~ki reji z
uporabo semena kvalitetnih plemenjakov ter zagotoviti
genetski napredek ~rede, izbolj{anje proizvodnje mleka
in mesa, ipd. .
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - regres, neposred-
na-subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- osemenitev `ivali (telic, krav, svinj, kobil), ki je izkazana

na podlagi potrdila o osemenitvi,
- v vlogi mora biti prijavljene najmanj 3 osemenitve zgo-

raj navedenih `ivali,
- zahtevke vlagajo kmetje posamezniki na podlagi

javnega razpisa. K zahtevku je potrebno predlo`iti
ra~un o opravljeni storitvi. 

Vi{ina sofinanciranja: do 50 % upravi~enih stro{kov umet-
nega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj,
plemenske drobnice. 
Upravi~eni stro{ki: opravljena storitev umetnega osemen-
jevanja poobla{~ene institucije.

1.2. Sofinanciranje pregledov molznih strojev in mle~nih
zbiralnikov
Namen ukrepa: prepre~evanje obolenj vimena,
zmanj{anju {t. somatskih celic v mleku, pridelava kvalitet-
nej{ega mleka.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- do sredstev so upravi~eni rejci, ki imajo najmanj 5 3

krave molznice,
- opravljen strokovni pregled molznega stroja ali

mle~nega zbiralnika s strani poobla{~ene organizaci-
je, ki je usposobljena za te preglede,

- prosilci morajo predlo`iti ra~un z dokazilom o opravl-
jeni storitvi (iz ra~una mora biti razvidna vrsta opravl-
jene storitve).

Vi{ina sofinanciranja: do 70 % stro{kov pregledov
molznih strojev, mle~nih zbiralnikov.
Upravi~eni stro{ki: storitev - pregled molznega stroja ali
mle~nega zbiralnika usposobljenega izvajalca.
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1.3. Sofinaciranje preventivnega varstva in kurativnega
zdravljenja ~ebel
Namen ukrepa: spodbujati razvoj ~ebelarstva zaradi bolj{e
oplodnje v sadjarstvu in poljedelstvu in zatiranje ku`nih
bolezni ter ohranjanje biolo{ke pestrosti kmetijskega pros-
tora z razmno`evanjem in {irjenjem medovitih rastlin.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- upravi~enci so ~ebelarska dru{tva, ki delujejo na

obmo~ju ob~ine Hrastnik,
- prosilec mora predlo`iti ra~un o opravljeni storitvi oz.

za zdravilo, poro~ilo o izvedenih ukrepih ter seznam
koristnikov zdravstvene preventive ~ebel.

Vi{ina sofinanciranja: do 50 % stro{kov preventivnega in
kurativnega zdravljenja ~ebel.
Upravi~eni stro{ki: storitev zdravljenja poobla{~ene insti-
tucije, zdravilo za zdravstveno za{~ito ~ebel.

2. RASTLINSKA PROIZVODNJA

2.1. Analiza krme 
Namen ukrepa: analiza krme kot pomo~ pri izra~unu krm-
nih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo `ivali.
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - regres.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- najmanj 3 GV@ (glava velike `ivine),
- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v

razpisnem roku.
Kmetijsko svetovalna slu`ba vzame vzorec krme in ga
posreduje poobla{~eni instituciji v analizo, na podlagi
katere pripravi izra~un krmnega obroka. Sredstva se
naka`ejo na podlagi predlo`enih ra~unov. 
Vi{ina sofinanciranja: do 70 % stro{kov analiz.
Upravi~eni stro{ki: storitev (analiza krme) poobla{~ene
institucije.

2.2. Analiza zemlje 
Namen ukrepa: zmanj{anje stro{kov pridelovanja in slu`i
za izra~un gnojilnih na~rtov, ki omejujejo onesna`evanje
okolja s pravilno uporabo gnojil.
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - regres.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- l okacija na obmo~ju Ob~ine Hrastnik,
- upravi~enec mora obdelovati najmanj 3 ha kmetijskih

zemlji{~ (lastnih ali v najemu - njive, vrtovi, travniki,
pa{niki, sadovnjaki) oz. 1 ha za kmetije, ki se ukvarja-
jo z vrtnarstvom,

- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku.

Kmetijsko svetovalna slu`ba na podlagi odobritve sred-
stev vzame vzorec zemlje in ga posreduje poobla{~eni
instituciji v analizo, na podlagi katere pripravi izra~un gno-
jilnega na~rta. Sredstva se naka`ejo na podlagi
predlo`enih ra~unov.
Vi{ina sofinanciranja: do 70 % stro{kov analiz.
Upravi~eni stro{ki: storitev (analiza zemlje) poobla{~ene
institucije.

2.3. Sofinanciranje testiranja {kropilnic, pr{ilnikov, sejal-
nic, silokombajnov 
Namen ukrepa: testiranje omogo~a optimalno uporabo
za{~itnih sredstev, okolju prijaznej{e pridelave hrane in
manj{e onesna`evanje okolja in podtalnice, optimalno
uporabo semen, pridelavo kakovostnih kultur in
smotrnej{o rabo fitofarmacevtskih sredstev. 
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - regres.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v

razpisnem roku.
Kmetijsko svetovalna slu`ba organizira testiranje pri
poobla{~eni instituciji. Sredstva se naka`ejo na podlagi
predlo`enih ra~unov. Kmetijsko svetovalna slu`ba
spremlja poro~ila o opravljenih testiranjih ter usmerja
kmete v pravilno uporabo strojev.
Vi{ina sofinanciranja: 
- do 100 % vrednosti opravljene storitve testiranja za

{kropilnice, pr{ilnike in sejalnice,
- do 70 % vrednosti opravljene storitve testiranja za

silokombajne.
Upravi~eni stro{ki : storitve testiranja {kropilnic,
pr{ilnikov, sejalnic, silokombajnov.

3. NALO@BE V KMETIJSTVO 

3.1. Investicije v objekte in opremo (novogradnje,
adaptacije, oprema)
Namen ukrepa: izbolj{anje in izpopolnjevanje pogojev za
rejo plemenskih `ivali, uvajanje tehnolo{kih posodobitev,
spodbujanje ekolo{kega kmetovanja in dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- najmanj 3 ha kmetijskih zemlji{~ (lastnih ali v najemu -

njiva, vrt, travnik, pa{nik, sadovnjak) in najmanj 3 GV@.
Do subvencij za rastlinjake, plastenjake in sadovnjake
so upravi~eni kmetje, ki obdelujejo najmanj 1 ha
kmetijskih zemlji{~ (lastne ali v najem) na obmo~ju
Hrastnika.

1 GV@ = plemenska krava (GV@ glava velike `ivine)
0,6 GV@ = biki in voli za pitanje do 2 let
0,5 GV@ = teleta do 1 leta
1 GV@ = konji od 1 do 3 let
0,15 GV@ = ovce stare od 1 leta dalje
0,15 GV@ = koze stare od 1 leta dalje
0,15 GV@ = pra{i~i pitanci od 50-100 kg
0,30 GV@ = pra{i~i pitanci ve~ kot 110 kg

Zahtevek za regresiranje se vlaga na podlagi javnega
razpisa na osnovi predlo`itve predra~unov oziroma
ra~unov, gradbenega dovoljenja oziroma lokacijske infor-
macije (~e gre za rekonstrukcijo ali obnovo), na~rtov in
projektov, posestnega lista. K zahtevku je potrebno pri-
dobiti pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne slu`be k
predvideni investiciji.
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Vi{ina sofinanciranja:
- vrednost na ra~unu zna{a najmanj 10.000,00 SIT,
- do 50 % upravi~enih stro{kov investicije, 
- do 12 % zgoraj odobrenih upravi~enih stro{kov se

lahko nameni za projektno dokumentacijo, pridobitve
dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska informaci-
ja, ipd.), programi ali na~rti investicije .

V kolikor upravi~enec prijavi ve~ vrst investicij, lahko pri-
dobi skupno subvencijo iz naslova investicij v objekte in
opremo najve~ 1.000.000,00 SIT na leto za vse investicije
navedene v postavki 3.1.
Upravi~eni stro{ki in dodatni pogoji pri posameznih
investicijah:
3.1.1. Adaptacija strehe hleva, kozolca, ka{~e : projektna
dokumentacija, stro{ki pridobitve dovoljenj (gradbeno
dovoljenje, lokacijske informacije ), stre{na kritina,
`lebovi, leseno ogrodje, vijaki, `i~niki, tesarsko-kleparska
dela izvajalca, ipd . 
3.1.2. Adaptacija elektri~ne, vodovodne, kanalizacijske in
druge napeljave v hlevu ali ka{~i: projektna dokumentaci-
ja, stro{ki pridobitve dovoljenj, storitve adaptacije ali
postavitve nove elektri~ne, vodovodne, kanalizacijske,
prezra~evalne in druge napeljave ter stro{ki materiala
(elektro material, vodovodni, kanalizacijski, ipd.). 
3.1.3. Adaptacija zunanjosti objektov (obnova fasade,
tramov, ipd.) hleva ali ka{~e: stro{ki pridobitev dovoljenj
in projektov ali na~rtov, slikopleskarska dela in kleparsko-
tesarska dela izvajalca ter stro{ki materiala (izolacija,
mre`a, fasadna barva, jubizol, ipd.).
3.1.4. Adaptacija oken, vrat, lestev, poda, pregrad za
`ivali, krmnih korit v hlevu ali ka{~i: stro{ki dela izvajalca
in materiala (okna, vrata, steklo, lestve, korita, lesa za tla,
stoji{~a, ipd.).
3.1.5. Pleskanje notranjih povr{in hleva ali ka{~e: stro{ki
slikopleskarskega dela izvajalca in materiala (apno, jupol,
ipd.)
3.1.6. Izgradnja ali adaptacija gnojne jame: projektna
dokumentacija ali na~rti, gradbeno dovoljenje, zemeljska
in gradbena dela izvajalca, stro{ki gradbenega materiala
(cement, pesek, ipd.).
3.1.7. Izgradnja novega objekta (hleva, ka{~e ali kozol-
ca): projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje in
stro{ki ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljska in gradbena
ter tesarsko-kleparska dela izvajalca, ter stro{ki ustrezne-
ga materiala.
3.1.8. Nakup opreme za hlev : molzne naprave, puhalnik
sena, naveze, napajalniki, krt za ~i{~enje gnoja, in druge
naprave za pove~anje pridelave mleka in mesa.
3.1.9. Nakup opreme za ka{~o ali dopolnilne dejavnosti z
namenom tr`ne proizvodnje - subvencija: skladi{~na in
hladilni{ka oprema (stroji in naprave za skladi{~enje
sadja, zelenjave, mleka ali mesa), naprave in stroji za pre-
delavo sadja, zelenjave, mleka ali mesa (kotli za kuhanje
soka in `ganja, mlini in drobilnice), su{ilniki, merilne
naprave in stroji, ipd.
3.1.10. Vzdr`evanje in obnova mle~nih zbiralnic, mle~nih
bazenov: projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje,
stro{ki ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljsko-gradbena

ter kleparsko-tesarska dela izvajalca, nakup bazena,
servisi mle~nih naprav, menjava posameznih delov
mle~nih bazenov, merilne naprave za mle~ne bazene,
oprema za zbiralnice (bojler, korita in odcejalniki, ipd.) in
ostala potrebna oprema.
- upravi~encev za posamezno zbiralnico ali bazen je

lahko ve~, v tem primeru se odda en zahtevek z naved-
bo vseh koristnikov sredstev. Zahtevek lahko v imenu
upravi~encev odda tudi zadruga ali druga poobla{~ena
institucija, ki prilo`i ustrezne ra~une in seznam korist-
nikov po posameznih mle~nih bazenih in zbiralnicah.

3.2. Sofinanciranje obnove in postavitve novih intenzivnih
sadovnjakov 
Namen ukrepa: spodbujanje obnove in postavitve sadnih
dreves, posebej v hribovitih in strmih obmo~jih, kjer so
pogoji kmetovanja manj ugodni in je pridelava precej
ote`ena ter vzpostavitev aktivne obrambe proti to~i (mre`a)
za za{~ito pridelkov pred elementarnimi nesre~ami.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- pri obnovi sadovnjakov za jablane, hru{ke in breskve

je najmanj{a povr{ina obstoje~ih sadovnjakov na
kmetijo 0.6 ha, za ostale sadne vrste 0.2 ha, za
me{ani sadovnjak 0.6 ha,

- na novo urejena povr{ina sadovnjakov ne sme biti
manj{a od 0.2 ha,

- nasad mora biti urejen po sodobnih tehnolo{kih pri-
poro~ilih (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
slu`be),

- sadijo se lahko le priporo~ene in dovoljene sorte za
obmo~je Zasavja,

- obnova oz. postavitev sadovnjaka je izvedena v sadil-
ni sezoni.

Prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija
katasterskega na~rta z ozna~bo obravnavanih parcel) na
podlagi javnega razpisa v razpisnem roku. Kmetijsko sve-
tovalna slu`ba opravi strokovni ogled sadovnjaka ter
poda strokovno mnenje. Zahtevke obravnava Komisija.
Vi{ina sofinanciranja:
- do 50 % vseh upravi~enih stro{kov (zemeljska dela

izvajalca, stro{ki postavitve posameznega materiala
ali naprav, koli, `ice, mre`a, namakalni sistemi,
drena`ni sistemi, mre`a proti to~i ter ostala potrebna
oprema),

- za projektno dokumentacijo ali na~rte in stro{ke pri-
dobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12 %
zgoraj odobrenih upravi~enih stro{kov investicije.

Upravi~eni stro{ki: projektna dokumentacija ali na~rti,
stro{ki pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela izva-
jalca, stro{ki postavitve posameznega materiala ali
naprav, koli, `ice, mre`a, namakalni sistemi, drena`ni sis-
temi, mre`a proti to~i ter ostala potrebna oprema.

3.3. Sofinanciranje o`ivitve travni{kih sadovnjakov in sad-
nih vrtov 
Namen: spodbujanje obnove in postavitve visokodebel-
nih travni{kih sadovnjakov in sadnih vrtov z namenom
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ohranitve kulturne krajine kot naravne dedi{~ine .
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- pri obnovi sadovnjakov za jablane, hru{ke in breskve

je najmanj{a povr{ina obstoje~ih sadovnjakov na
kmetijo 0.4 ha, za ostale sadne vrste 0.2 ha, za
me{ani sadovnjak 0.4ha,

- na novo urejena povr{ina sadovnjakov ne sme biti
manj{a od 0.2 ha,

- nasad mora biti urejen po sodobnih tehnolo{kih pri-
poro~ilih (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
slu`be),

- sadijo se lahko le priporo~ene in dovoljene sorte za
obmo~je Zasavja,

- obnova oz. postavitev sadovnjaka je izvedena v sadil-
ni sezoni.

Prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija
katasterskega na~rta z ozna~bo obravnavanih parcel,
dokazilo o stro{kih obnove) na podlagi javnega v razpis-
nem roku. Kmetijsko svetovalna slu`ba opravi strokovni
ogled sadovnjaka ter poda pozitivno strokovno mnenje.
Zahtevke obravnava Komisija.
Vi{ina sofinanciranja: 
- do 50 % upravi~enih stro{kov investicije (zemeljska

dela izvajalca, stro{ki postavitve posameznega mate-
riala ali naprav, koli, ograja, namakalni sistemi,
drena`ni sistemi, mre`a proti to~i, stro{ki ozna~itve
dreves, stro{ki strokovnega obrezovanja, orodje za
obrezovanje sadnega drevja ter ostala potrebna opre-
ma) za postavitev novega sadovnjaka oz. obnovo, 

- 3.000,00 SIT/na sadno drevo za obnovo starih sadnih
dreves, kjer je kmet vlo`il svoje lastno delo in material.
Kmetijsko svetovalna slu`ba na podlagi predhodnega
ogleda izdela ustrezno kalkulacijo. Vsa sadna drevesa
morajo biti ustrezno o{tevil~ena. 

- do 12 % zgoraj odobrenih upravi~enih stro{kov inves-
ticije za projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj
(gradbena dovoljenja, lokacijska informacija, ipd.),
programi ali na~rti investicije

Upravi~eni stro{ki: projektna dokumentacija ali na~rti,
stro{ki pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela izva-
jalca, stro{ki postavitve posameznega materiala ali
naprav, koli, ograja, namakalni sistemi, drena`ni sistemi,
mre`a proti to~i, stro{ki ozna~itve dreves, stro{ki
strokovnega obrezovanja, orodje za obrezovanje sadne-
ga drevja ter ostala potrebna oprema.
Upravi~eni stro{ki obnove sadovnjaka (lastni stro{ki dela
in materiala kmeta): strokovno obrezovanje, gnojenje,
~i{~enje bre`in, mul~enje, ko{nja trave, precepljavanje,
{kropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi.

3.4. Vrtnarstvo 
Namen ukrepa: spodbujanje k intenzivnej{i vrtnarski
proizvodnji na manj{ih kmetijah, ve~ji izkoristek kmetijskih
zemlji{~ in ustvarjanje dodatnega vira dohodka, kjer so
pogoji kmetovanja manj ugodni.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za pridobitev sredstev:

- regresirajo se plastenjaki od 70 do 500 m2 pokrite
povr{ine oziroma steklenjaki od 50 m2 naprej,

- fizi~ne osebe oddajo vloge na podlagi javnega
razpisa v razpisnem roku ter prilo`ijo program in kopi-
je predra~unov oziroma ra~unov ter ustrezna soglasja
in pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne slu`be.
Zahtevek obravnava Komisija.

Vi{ina sofinanciranja: 
- do 50 % upravi~enih stro{kov investicije (ogrodje, foli-

ja, ali druge vrste kritine - steklo, pleksi steklo, ipd.),
sadilne mize, namakalni sistem, ogrevalni sistem,
prezra~evalni sistem, elektri~na in vodovodna napelja-
va, stro{ki postavitve rastlinjaka oz. plastenjaka, linije
za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in
ostala oprema),

- do 12 % zgoraj odobrenih upravi~enih stro{kov inves-
ticije za projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj
(gradbena dovoljenja, lokacijska informacija , ipd.),
programi ali na~rti investicije.

Upravi~eni stro{ki: projektna dokumentacija ali na~rt,
stro{ki pridobitve ustreznih dovoljenj, (ogrodje, folija, ali
druge vrste kritine - steklo, pleksi steklo, ipd.), sadilne
mize, namakalni sistem, ogrevalni sistem, prezra~evalni
sistem, elektri~na in vodovodna napeljava, stro{ki
postavitve rastlinjaka oz. plastenjaka, linije za vzgojo
sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala oprema.

3.5. Razvoj turisti~ne ponudbe na pode`elju 
Namen ukrepa: spodbujanje razvoja turisti~ne dejavnosti
na kmetijah, stacionarnega turizma, izletni{kega turizma
in kmetij odprtih vrat na obmo~ju ob~ine Hrastnik.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- fizi~ne osebe, ki imajo stalno bivali{~e v Ob~ini

Hrastnik oz. pravne osebe, s sede`em dejavnosti v
Ob~ini Hrastnik,

- dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno
zaposlitev vsaj enemu dru`inskemu ~lanu ,

- objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z vel-
javnimi zakoni in predpisi,

- pridobljeno pravnomo~no gradbeno dovoljenje za
gradnjo, v letih, ki jih natan~neje dolo~i javni razpis,

- izdelan poslovni na~rt po metodologiji kmetijsko sve-
tovalne slu`be,

- ostali pogoji se dolo~ijo v javnem razpisu,
- prosilci oddajo vlogo na podlagi javnega razpisa v

razpisnem roku. Kmetijsko svetovalna slu`ba poda
mnenje. Zahtevek obravnava Komisija.

Vi{ina sofinanciranja: do 55% upravi~enih stro{kov inves-
ticije, vendar ne ve~ kot 1.000.000,00 SIT za posamezno
kmetijo.
Upravi~eni stro{ki: projektna dokumentacija, stro{ki pri-
dobitve dovoljenj (elektro, sanitarno, ipd.), zemeljska in
gradbena dela izvajalca, oprema za novogradnjo ali
obnovo kapacitet stacionarnega ali izletni{kega turizma
(kuhinja, jedilnica, sanitariji, kopalnice, spalnice, ipd. - le
pohi{tvo in aparature oz. stroji - kme~ka kru{na pe~,
{tedilnik, hladilnik, pomivalni stroj, ipd.).

Stran 6 Uradni vestnik Zasavja [t. 4



3.6. Ekolo{ko kmetovanje 
Namen ukrepa: ohraniti kmetijstvo na obmo~ju ob~ine
Hrastnik v obliki, da omogo~imo zdravo `ivljenje,
obvarovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja,
ohranjanje biolo{ke pestrosti kmetijskega prostora in s
tem v zvezi izbolj{anje kvalitete kmetijskih proizvodov.
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
konvencionalnega t.j. ustaljenega na~ina kmetovanja v
ekolo{ko kmetovanje.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- lokacija zemlji{~ na obmo~ju Ob~ine Hrastnik,
- zahtevke vlagajo fizi~ne osebe, ki imajo potrdilo, da je

kmetija ~lan ekolo{kega zdru`enja,
- prosilci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v

razpisnem roku ter prilo`ijo dokazila o izvedeni
ekolo{ki kontroli (ra~un o opravljeni storitvi in zapisnik
pristojne komisije) ter pozitivno mnenje kmetijsko sve-
tovalne slu`be Zahtevek obravnava Komisija.

Vi{ina sofinanciranja: do 100% stro{kov pla~ila ekolo{ke
kontrole.
Upravi~eni stro{ki: storitev ekolo{ke kontrole
poobla{~ene institucije.

3.7. Izgradnja namakalnega sistema in oskrbe pa{nikov z
vodo
Namen ukrepa: zagotavljanje rastnih pogojev v rastlinski
proizvodnji in oskrba `ivine na pa{nikih z vodo.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev: 
- lokacija zemlji{~ na obmo~ju Ob~ine Hrastnik,
- upravi~enci obdelujejo najmanj 3 ha kmetijskih

zemlji{~ (lastnih ali v najemu - njiva, travnik, pa{nik,
sadovnjak),

- najmanj{a povr{ina ureditve namakalnega sistema
zna{a 0,2 ha,

- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku. K vlogi mora predlo`iti ra~une in vsa
potrebna soglasja pristojnih slu`b.

Vi{ina sofinanciranja:
- do 50% upravi~enih stro{kov,
- za projektno dokumentacijo ali na~rte in stro{ke pri-

dobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12 %
zgoraj odobrenih upravi~enih stro{kov investicije.

Na~in izpla~ila: na podlagi predhodnega ogleda kmeti-
jsko svetovalne slu`be in predloga Komisije.
Upravi~eni stro{ki: materialni stro{ki naprave ter storitev
za delovanje namakalnega sistema.

4. PODPORA OHRANJANJU KULTURNE
DEDI[^INE IN TRADICIJE NA PODRO^JU

KMETIJSTVA

4.1. Obujanje tradicionalnih kme~kih opravil
Namen ukrepa: podpora ohranjanju kulturne dedi{~ine in
obujanje opu{~enih oblik tradicionalnih kme~kih opravil in
obi~ajev.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
- dru{tva, zdru`enja ali posamezniki, ki v okviru kul-

turnih ali drugih prireditev, organizirajo prikaz
dolo~enega tradicionalnega kme~kega opravila.

Vi{ina sofinanciranja: do 40% stro{kov prikaza tradi-
cionalnega kme~kega opravila oz. obi~aja.
Upravi~eni stro{ki: stro{ki prevoza kme~kih naprav in orodij,
stro{ki materiala (lon~ki, steklenice, vr~ki, blago-tekstil, ipd.),
stro{ki promocijskega materiala kme~kih opravil, stro{ki
najema prostora, stro{ki najema naprav za ozvo~enje. 

4.2. Obujanje tradicionalnih kme~kih orodij in naprav
Namen ukrepa: podpora ohranjanju kulturne dedi{~ine in
obujanje opu{~enih tradicionalnih kme~kih orodij in
naprav.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- dru{tva, {ole, zdru`enja ali posamezniki, ki v okviru

lastne ali dru`bene dejavnosti restavrirajo in ohranjajo
stara tradicionalna kme~ka orodja in naprave (stare
brane, ora~e, drobilnice, mlatilnice `ita, stiskalnice
sadja, vozovi, vprege, mlinski kamni, grablje za lan,
kolovrati, vozi~ki za mleko, vodnjaki, {tirne, ipd.),

- orodja in naprave morajo biti li~no zbrana na enem
mestu v objektu ali na prostem oz. v kombinaciji obeh
(glede na vrsto naprave ali orodja). Namenjena so tudi
za javne oglede ({olske, turisti~ne, ipd.).

- prosilci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa .
Kmetijsko svetovalna slu`ba poda k zahtevku
strokovno mnenje. Zahtevek obravnava Komisija. 

Vi{ina sofinanciranja: do 40% upravi~enih stro{kov inves-
ticije. Prosilci lahko zaprosijo za ponovno pokritje
stro{kov obnove naprav in orodij 5 let po pridobljeni sub-
venciji.
Upravi~eni stro{ki: prevozni stro{ki, stro{ki nakladanja in
razkladanja, stro{ki restavriranja in impregniranja (brusni
papir, laki, barve, ~opi~i, ipd.), stro{ki pokritja pred vre-
menskimi vplivi, ipd. . 

5. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJI[^

5.1. Sofinanciranje postavitve novega ~redinskega
pa{nika 
Namen ukrepa: ohranjanje in {irjenje pa{ne rabe travinja
in obnova travne ru{e z dosejavanjem ter prepre~evanje
zara{~anja kmetijskih povr{in, posebej tam, kjer so pogo-
ji obdelave te`ji.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- upravi~enci obdelujejo najmanj 3 ha kmetijskih

povr{in (lastnih ali v najemu - njiva, travnik, pa{nik,
vrtovi, sadovnjak),

- najmanj{a povr{ina ureditve ~redinskega pa{nika
zna{a 0.5 ha,

- `ivina (govedo, konji, drobnica) se na pa{niku `e
pase,

- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku. K vlogi mora predlo`iti ra~une in vsa
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potrebna soglasja ter pa{ni na~rt, katerega izdela
kmetijsko svetovalna slu`ba, iz katerega je razvidna
povr{ina pa{nika, na~in pa{e, stale` `ivine.

Vi{ina sofinanciranja: do 30.000,00 SIT/ha novega
pa{nika s fiksno ograjo in do 20.000,00 SIT/ha novega
pa{nika s premi~no ograjo, 
Na~in izpla~ila: na podlagi predhodnega ogleda kmeti-
jsko svetovalne slu`be in predloga sklepa Komisije.
Upravi~eni stro{ki: `i~na ograja (izolator, `ica, stacionarni
koli, podporni koli, distan~niki,`i~niki), elektri~ni pastir,
napajalna korita, gnojenje, zemeljska dela, in ostala
potrebna oprema.

5.2. Male agromelioracije (osu{evanje, namakanje,
vzdr`evanje, ipd. ) 
Namen ukrepa: Sofinanciranje manj{ih zemeljskih del, ki
ne pomenijo posega v prostor, v smislu posodobitve
zemlji{~ za la`jo obdelavo tal in pove~anja proizvodnih
zmogljivosti, izbolj{anja fizikalnih, kemi~nih in biolo{kih
lastnosti tal ter zaokro`evanja povr{in od 0.50 do 4 ha na
lastnika, pri ~emer je potrebno upo{tevati pogoje
varovanja okolja. 
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - regres
Pogoji za pridobitev sredstev:
- pravne in fizi~ne osebe, ki obdelujejo najmanj 5 3 ha

kmetijskih zemlji{~,
- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa s

prilo`enimi soglasji sosednih lastnikov, kjer je to
potrebno (investicija bi vplivala na zemlji{~e ali objekt
sosednih lastnikov) ter ostale priloge (posestni list in
mapno kopijo, ra~une o opravljenih storitvah in
nakupu materiala, dovoljenje pristojnega organa, ~e
gre za spremembo gozdne povr{ine v kmetijsko).

Na~in izpla~ila: na podlagi predhodnega ogleda, pozi-
tivnega mnenja strokovnih slu`b za okolje in prostor
Ob~ine Hrastnik (nevarnost plazenja, vdori, ipd.) in sklepa
Komisije.
Vi{ina sofinanciranja:
- do 50% upravi~enih stro{kov investicije (zemeljska in

gradbena dela izvajalca, stro{ki materiala: kanalete,
pesek, drena`ne in betonske cevi, ipd.), vendar
najve~ 500.000,00 SIT na upravi~enca letno; 

- prednost imajo tisti upravi~enci, ki {e niso pridobili
nepovratna sredstva za spodaj navedene investicije
pod to~ko 5.2., 

- vloge se lahko oddajajo tudi v skupnem zahtevku za
ve~ upravi~encev, z vso zahtevano dokumentacijo.
Vi{ina sofinanciranja v tem primeru zna{a najve~ do
30 % upravi~enih stro{kov celotne investicije.

Vrsta agromelioracijskih del:
5.2.1. Izravnavo terena, odstranjevanje gr~, nasutje tere-
na, ipd. 
5.2.2. Odstranjevanje skalnatih samic, pikiranje skalnatih
samic, izravnavo terena, ipd. 
5.2.3. Ureditev in raz{iritev poljskih poti in gozdnih cest 
5.2.4. Manj{e odvodnjavanje, ki ni poseg v prostor
(usmeritev manj{ih izvirov v bli`nje potoke ali skupne
kanale, ipd. - kjer ni nevarnosti za plazenje zemlje). 

Upravi~eni stro{ki: zemeljska in gradbena dela izvajalca,
stro{ki materiala (kanalete, pesek, drena`ne in betonske
cevi, ipd.).

6. RAZVOJNI PROGRAMI IN PROJEKTI

Namen: spodbujanje, uvajanje in izvajanje ter sofinan-
ciranje urejanja pode`elja in obnove vasi za izbrana
pode`elska naselja v Ob~ini Hrastnik, izvajanje
posameznih nalog razvojnih projektov, za uveljavljanje
skupne blagovne znamke lokalnega ali regionalnega
obmo~ja, obnovo visokodebelnih travni{kih dreves, ter
ostale razvojne programe, ki so pomembni za nadaljnji
razvoj kmetijstva. 
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - pla~ilo storitev
Pogoji za dodelitev sredstev:
- pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta

ali programa, sklenjena med ob~ino in nosilcem oz.
izvajalcem projekta,

- upo{tevajo so pogoji ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo ter ostali veljavni predpisi.

Ob~ina Hrastnik se vklju~uje v lokalne, regionalne in
druge razvojne programe na podro~ju kmetijstva.
Vi{ina sofinanciranja: do 100 % stro{kov izdelave in
priprave ter izvedbe projekta oz. razvojnega programa.
Na~in izpla~ila: 
- poobla{~enemu izvajalcu (nacionalni, regionalni, ipd.)

se izpla~ilo izvede na podlagi predhodno podpisane
pogodbe (nacionalni program, regionalni program ,
ipd.),

- za ostale izvajalce se izpla~ilo izvede na podlagi
javnega razpisa, zbranih ponudb, podpisane
pogodbe in izvedenih storitev (CRPOV, o`ivitev
travni{kih sadovnjakov in sadnih vrtov, sadna cesta,
blagovna znamka, ipd).

Upravi~eni stro{ki: stro{ki izdelave in priprave projekta oz.
razvojnih programov usposobljenih izvajalcev (CRPOV,
o`ivljanje visokodebelnih travni{kih sadovnjakov, blagov-
na znamka, sadne in turisti~ne ceste, ipd.), stro{ki
demonstracijskih izobra`evanj (poskusi, raziskave,
demonstracije), stro{ki promocijskega materiala, stro{ki
ozna~evalnih tabel in smerokazov, stro{ki izdelave
logotipov.

7. OSKRBA Z VODO NA KMETIJAH

Namen ukrepa: oskrba z vodo, namenjena tudi za delno
pokrivanje stro{kov prevoza vode v ~asu su{e in drugih
elementarnih nesre~ za potrebe kmetijstva in ostale pre-
bivalce obmo~ja.
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - pla~ilo storitev in
vode.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- fizi~ne in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom,
- pomanjkanje vode v ~asu su{e in drugih elementarnih

nesre~.
Prosilci oddajo zahtevek. Kmetijsko svetovalna slu`ba
poda mnenje . Na podlagi odobritve sredstev se orga-
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nizira prevoz vode pri usposobljeni instituciji (komunalno
podjetje, gasilsko dru{tvo, ipd.). Sredstva se naka`ejo na
podlagi predlo`enih ra~unov s seznamom koristnikov, ki
jih predlo`i izvajalec storitve. 
Vi{ina sofinanciranja: do 100 % upravi~enih stro{kov.
Upravi~eni stro{ki: stro{ki prevoza vode in stro{ki vode.

8. IZOBRA@EVANJE IN DRU[TVENE DEJAVNOSTI

8.1. Izobra`evanje kmetov
Namen ukrepa: spobujanje dodatnega izobra`evanja
kme~kih `ena in kmetov predvsem na podro~ju dopolnil-
nih dejavnosti smislu pospe{evanja registracije kmetij,
seznanjanja z obstoje~o zakonodajo in sodobno
tehnologijo, predstavitev mo`nosti za opravljanje dopol-
nilnih dejavnosti in ekolo{kega kmetovanja ter orga-
niziranje strokovnih seminarjev za podro~je kmetijstva.
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija,
posredna - pla~ilo storitev .
Pogoji za dodelitev sredstev:
- fizi~ne osebe, ki so opravile izobra`evanje oz. uspos-

abljanje pri poobla{~eni instituciji. Prosilci oddajo
vloge na podlagi javnega razpisa s prilo`enimi ra~uni
in dokazili o opravljenem izobra`evanju oz. usposabl-
janju (certifikat, potrdilo, licenca, ipd.). 

- strokovne slu`be (kmetijska svetovalna slu`ba, zavod
za gozdove, in{titut in drugi izvajalci izobra`evanja ter
delavnic), ki organizirajo izobra`evanje in usposabl-
janje na podlagi izdelanega programa izobra`evanja
in podpisane letne pogodbe. Izvajalci morajo pred-
lo`iti dokazilo, da so strokovno usposobljeni za
opravljanje storitev izobra`evanja in usposabljanja. K
ra~unu je potrebno prilo`iti poro~ilo o izvedenem izo-
bra`evanju in seznam udele`encev.

Vi{ina sofinanciranja:
- za fizi~ne osebe, ki so same pla~ale izobra`evanje -

do 50 % stro{kov izobra`evanja,
- za strokovne slu`be - do 100 % stro{kov storitev

zunanjih predavateljev in najema prostorov.
Upravi~eni stro{ki:
- strokovne slu`be: stro{ki storitev (organizacija in

izvedba izobra`evanja in usposabljanja - stro{ki naje-
ma prostora, predavatelj, materialni stro{ki - pisno
gradivo za udele`ence),

- fizi~ne osebe: preizkusi znanja iz varstva rastlin, te~aji
higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne
vrste dopolnilnih dejavnosti, izobra`evanje za potrebe
preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izo-
bra`evanje za potrebe ekolo{kega kmetovanja ,
usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih
tehnologij, ostala strokovna izobra`evanja.

8.2. Podpora za delovanje strokovnih dru{tev, zdru`enj,
kro`kov
Namen ukrepa: spodbujanje delovanja dru{tev in skupin
na podro~ju kmetijstva in gozdarstva, ki so neprofitna in
se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.

Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija
(dotacija)
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dejavnost dru{tva oz. zdru`enja, kro`ka poteka na

podro~ju ob~ine Hrastnik in ne opravljajo pridobitno
dejavnost in ne pridobivajo sredstev iz drugih virov
(dr`avni prora~un, nacionalne zveze, ipd.),

- prednost imajo dru{tva, ki so registrirana v Ob~ini
Hrastnik,

- finan~no ovrednoten program dela po posameznih
postavkah z obrazlo`itvijo za teko~e leto in finan~no
poro~ilo o delu dru{tva v preteklem letu,

- potrdilo o registraciji dru{tva (~e je dru{tvo ustanovl-
jeno na novo).

Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo dru{tva individu-
alno na podlagi javnega razpisa.
Vi{ina sofinanciranja:
- za dru{tva, registrirana na obmo~ju ob~ine Hrastnik -

do 50 % upravi~enih stro{kov, 
- za dru{tva, registrirana izven obmo~ja ob~ine

Hrastnik:
- za obmo~je dveh ob~in - do 25 upravi~enih stro{kov, 
- za obmo~je treh ali ve~ ob~in - do 20 % upravi~enih

stro{kov, 
Upravi~eni stro{ki: stro{ki izobra`evanja in usposabljanja
(predavatelj, potni stro{ki predavatelja, gradivo), stro{ki
najema prostorov, stro{ki prevoza za potrebe strokovnih
ekskurzij. 
Upravi~eni stro{ki: najem stojnice na predstavitvah
neprofitnega zna~aja, materialni stro{ki predstavitev
(surovine za degustacijo, dekoracijski material,
embala`a), izdelava biltenov, ki se ne prodajajo. 

8.3.Strokovne ekskurzije
Namen ukrepa: strokovni napredek, doseganje vi{je ravni
kakovosti proizvodnje, {iritev trgov.
Vrsta finan~ne intervencije: posredna - regres
Vi{ina sofinanciranja: do 40 % upravi~enih stro{kov na
ekskurzijo.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- strokovne slu`be (kmetijska svetovalna slu`ba, zavod

za gozdove, in{titut in drugi izvajalci izobra`evanja ter
delavnic), ki organizirajo ekskurzije na podlagi izde-
lanega programa izobra`evanja in letne pogodbe.
Izvajalci morajo predlo`iti dokazilo, da so strokovno
usposobljeni za opravljanje storitev izobra`evanja in
usposabljanja. K ra~unu je potrebno prilo`iti poro~ilo
o izvedeni strokovni ekskurziji in seznam udele`encev.

Upravi~eni stro{ki: stro{ki prevoza, stro{ki strokovnega
ogleda in prikaza (izobra`evanje, demonstracija).

8.4. Izvajanje poizkusov, demonstracij, raziskav, razstav in
drugih strokovnih prireditev 
Namen ukrepa: pove~anje donosnosti, optimizacije
proizvodnje na podro~ju `ivinoreje in rastlinske proizvodnje,
uvajanja tehnolo{kih izbolj{av ter iskanja optimalnih re{itev
za lokalno obmo~je, vklju~evanje v promocijo na podro~ju
kmetijstva v smislu {iritve trga kmetijskih proizvodov.
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Vrsta finan~ne intervencije: posredna - pla~ilo storitev in
materiala
Pogoji za dodelitev sredstev:
- strokovne slu`be (kmetijska svetovalna slu`ba, zavod

za gozdove), ki organizirajo izvedbo poskusov,
demonstracij, raziskav na obmo~ju Ob~ine Hrastnik s
pomo~jo kmetov na podlagi izdelanega programa in
letne pogodbe. Izvajalci morajo predlo`iti dokazilo, da
so strokovno usposobljeni za opravljanje storitev. K
ra~unu je potrebno prilo`iti poro~ilo o izvedeni storitvi
(poskus, demonstracija, raziskava, ipd.) in porabi
materiala ter seznam udele`encev.

- fizi~ne osebe, pri katerih se je izvajal poskus, raziska-
va ali demonstracija na podlagi programa kmetijsko
svetovalne slu`be. Zahtevek se vlaga na podlagi
javnega razpisa.

Vi{ina sofinanciranja:
- strokovne slu`be - do 100 % upravi~enih stro{kov,
- fizi~ne osebe - do 50 % upravi~enih stro{kov,
Upravi~eni stro{ki:
- strokovne slu`be - materialni stro{ki (sadike, gnojilo,

folije, ipd.), stro{ki izvedenih meritev usposobljenih
izvajalcev (in{titut, ipd.), stro{ki prevoza naprav in
strojev za prikaz demonstracije oz. poskusa ali
raziskave, stro{ki najema ustreznih naprav in strojev,
ipd.

- fizi~ne osebe : materialni stro{ki (sadike, gnojilo, folije,
koli~ki, `ice, steklo, ipd.)

V. KON^NE DOLO^BE

16. ~len
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
za~ne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem za~etka vel-
javnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
ob~ini Hrastnik, objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, {t.
9/03.

[t.: 015-01-3/02 
Datum 15.4.2004

@UPAN 
Ob~ine Hrastnik

Miran JERI^

9

Na podlagi dolo~il Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Ur. list RS, {t. 2/004), 17. ~lena Statuta ob~ine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja {t. 3/99, 23/03) je ob~inski svet na
svoji seji dne 15.4.2004 sprejel 

ODLOK O TURISTI^NI TAKSI V OB^INI HRASTNIK

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a vi{ina, oblikovanje in poraba
turisti~ne takse v Ob~ini Hrastnik ter na~in poro~anja in
nadzor nad njenim delovanjem.

2. ~len
Turisti~na taksa je pav{alni denarni znesek, ki ga pla~uje
turist za vsak dan bivanja na obmo~ju Ob~ine Hrastnik, v
kraju zunaj stalnega bivali{~a. Z njo turist v registriranem
nastanitvenem objektu poravna storitve ali ugodnosti, ki
jih je v kraju dele`en brezpla~no.

3. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Hrastnik se dolo~a turisti~na taksa v
vi{ini od 3-11 to~k, in sicer:

- v hotelih 8 to~k,
- v gosti{~ih 6 to~k,
- v zasebnih sobah 3 to~ke,
- na kmetijah 3 to~ke.

4. ~len
Vi{ina turisti~ne takse se izra~una tako, da se to~kovna
vrednost pomno`i z vrednostjo to~ke. Za~etna vrednost
to~ke zna{a 14,70 SIT in jo dolo~a, v skladu z zakonom o
spodbujanju razvoja turizma, Vlada Republike Slovenije v
mesecu aprilu za naslednje koledarsko leto, na podlagi
gibanja cen `ivljenjskih potreb{~in. 

Vi{ina turisti~ne takse je enaka ne glede na ~as in
obmo~je.

5. ~len
Turisti~no takso pla~a turist skupaj s pla~ilom storitev za
preno~evanje.

Turist je dol`an pla~ati turisti~no takso tudi v primeru, ko
je dele`en brezpla~nih storitev za preno~evanje.

6. ~len
1. Pla~ila turisti~ne takse so opro{~eni:
- otroci do 7. leta starosti,
- invalidne osebe na podlagi ~lanske izkaznice,
- osebe z zdravni{ko napotnico v naravnih zdravili{~ih

ali bolnicah,
- u~enci, dijaki in {tudenti, udele`enci vzgojno-izo-

bra`evalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi
organizirajo dru{tva ali druge vzgojno-izobra`evalne
ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih
rednih aktivnosti,

- dijaki in {tudentje v dija{kih oziroma v {tudentskih
domovih,

- osebe, ki so na za~asnem delu in bivajo v turisti~no
gostinskem obratu ve~ kot 30 dni,

- udele`enci mladinskih in dr`avnih strokovnih in {port-
nih tekmovanj,

- osebe, ki preno~ujejo v planinskih domovih in ko~ah,
- tuji dr`avljani, ki so po mednarodnih predpisih in spo-

razumih opro{~eni pla~ila takse.
2. Turisti~no takso v vi{ini 50 % pla~ujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti v kampih,
- turisti v domovih za u~ence in {tudente,
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- turisti. ~lani mednarodnih mladinskih organizacij, ki so
vklju~ena mednarodno mre`o mladinskih preno~i{~
IYHF.

7. ~len
Pravne osebe in podjetnik posamezniki ter sobodajalci,
kmetje, dru{tva, ki sprejemajo turiste na preno~evanje,
morajo pobirati turisti~no takso hkrati s pla~ilom storitev
za preno~evanje, ali najpozneje zadnji dan preno~evanja.

Osebe iz prej{njega odstavka morajo pobirati in odvajati
turisti~no takso za preno~itev turista tudi v primeru, ~e mu
ne zara~unavajo pla~ila storitev za preno~evanje.

8. ~len
^e je turist opro{~en pla~ila celotne ali dela turisti~ne
takse, mora biti vpisan razlog iz prvega ali drugega
odstavka 6. ~lena tega odloka o evidenci, ki je dolo~ena
z predpisi pristojnega ministrstva.

9. ~len
Osebe iz 7. ~lena tega odloka nakazujejo pobrano tur-
isti~no takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben ra~un Ob~in Hrastnik.

Osebe iz 7. ~lena tega odloka so v roku, ki ga dolo~a
prej{nji odstavek, dol`ne predlo`iti ob~ini in pristojnemu
dav~nemu organu mese~no poro~ilo, iz katerega mora
biti razvidno {tevilo preno~itev in znesek turisti~ne takse.
Mese~no poro~ilo je v prilogi, ki je sestavni del tega odlo-
ka.

10. ~len
Osebe iz 7. ~lena tega odloka morajo pobirati turisti~no
takso, voditi evidenco o pla~ani turisti~ni taksi v knjigi
oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti
razvidno {tevilo preno~itev posameznega turista in zne-
sek pla~ane takse. Vsebino evidenc predpi{e minister,
pristojen za turizem.

Nadzor nad izvajanjem in odvajanjem turisti~ne takse ter
vodenjem evidenc opravlja pristojni dav~ni organ. Nadzor
opravlja tudi pristojni ob~inski komunalni in{pektor oziro-
ma poobla{~eni delavec v okviru ob~inskega upravnega
organa.

11. ~len
Zbrana sredstva turisti~ne takse so prihodek prora~una
Ob~ine Hrastnik in so razporejena v skladu z zakonom o
spodbujanju razvoja turizma in letnim prora~unom ob~ine
za naslednje namene:

- turisti~no informiranje in usmerjanje s pomo~jo
prometne signalizacije,

- financiranje kulturno zabavnih prireditev, turisti~nih
prireditev, turisti~no promocijskih prireditev, likovnih
razstav,

- delovanje turisti~no informativnega centra (turisti~no

informativnega centra v ob~ini),
- sofinanciranje dejavnosti lokalne turisti~ne organizaci-

je,
- sofinanciranje delovanja turisti~ne zveze oziroma

regionalne turisti~ne organizacije,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje

pri aktivnostih pospe{evanja turizma,
- sodelovanje in sofinanciranje dejavnosti dru{tev in

institucij s podro~ja turizma,
- sofinanciranje javnih del v ob~ini na podro~ju

dejavnosti in varovanja okolja,
- priprava gradiv, filmov in drugih sredstev za promoci-

jo turisti~ne ponudbe,
- vzdr`evanje in urejanje parkov, zelenic, cvetli~nih

nasadov, tematskih poti in drugih javnih povr{in, ki so
namenjene za pospe{evanje turizma,

- vzdr`evanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih in
drugih znamenitosti, pomembnih za turizem.

12. ~len
Prisilno izterjavo turisti~ne takse opravlja pristojni dav~ni
organ.

13. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turisti~ni taksi v ob~ini Hrastnik (Ur. vestbik Zasavja {t.
3/99).

14. ~len
Ta odlok pri~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Zasavja.

[tevilka: 015-03-5/04
Datum: 15.4.2004 

@UPAN
OB^INE HRASTNIK

Miran JERI^
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Na podlagi 8. in 17. ~lena Statuta ob~ine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja {t. 3/99, 20/03) je Ob~inski svet ob~ine
Hrastnik na 11. seji, dne 15.04.2004 sprejel naslednji

S K L E P 

1. Na zemlji{~u parc.{t.67/2 - dvori{~e v izmeri 16 m2

k.o. Hrastnik - mesto, se ukine splo{na raba ter se
pripi{e zemlji{koknji`nemu vlo`ku, ki je v lasti Ob~ine
Hrastnik.
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OB^INA TRBOVLJE
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Na podlagi Odloka o prora~unu ob~ine Trbovlje za leto
2004 (UVZ {t.24/03) objavlja Ob~ina Trbovlje

JAVNI RAZPIS

za dodelitev nepovratnih sredstev gospodinjstvom za
obnovo in izolacijo fasad, izolacijo podstre{ij in kleti ter
zamenjavo oken

1. Predmet razpisa, pogoji in merila : Namen dodelitve
nepovratnih sredstev je obnova in toplotna izolacija
fasad stanovanjskih objektov, podstre{ij in kleti ter
vgradnja energetsko u~inkovitih oken.
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsako gospodin-
jstvo z obmo~ja ob~ine Trbovlje, ki izpolnjuje pogoje
razpisa. Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizi~na oseba, ki je lastnik , solastnik ali najemnik
stanovanja ali hi{e in investira v ukrep, ki je predmet
razpisa. 
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je
popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno
vlogo mora biti razvidno, da je ukrep izveden
ustrezno razpisanim kriterijem in merilom ter da je
vloga pripravljena v skladu z Navodili za pripravo
vloge. 
Sredstva se bodo dodeljevala v primerih, kjer
uporabljeni izdelki izpolnjujejo naslednje kriterije in
merila :

- toplotna prehodnost izolirane stene je manj{a od 0,6
W/m2 K (III. klimatska cona)

- toplotna prehodnost stekel je manj{a od 1,4 W/m2 K
(ISO/DIS 10077),

- toplotna prehodnost oken (okvir in steklo) je enaka
ali manj{a od 1,6W/m2 K (ISO/DIS 10077),

- okna ustrezajo zahtevam razreda C za prepustnost
zraka in vodotesnost po SIST 1018;
Za dolo~itev vi{ine nepovratnih sredstev bodo
upo{tevani naslednji kriteriji in merila:

- izvedba izolacijske fasade do 2000 SIT/m2 , vendar
najve~ 200.000 SIT,

- Izvedba izolacije podstre{ja, kleti do 500 SIT/m2 ,
vendar najve~ 30.000 SIT,

- vgradnja oken pri novogradnji, do 3.000 SIT/m2 vgra-
jenih oken, vendar najve~ 45.000 SIT,

- zamenjava oken, do 6.000 SIT/m2 vgrajenih oken,
vendar najve~ 90.000 SIT.

- V primeru, da bo vi{ina vseh zapro{enih sredstev
presegala razpisano, bo vi{ina odobrenih sredstev
vsem prosilcem sorazmerno zni`ana.

- V primeru, da bo vi{ina vseh zapro{enih sredstev
manj{a od razpisane, bo vi{ina odobrenih sredstev
vsem prosilcem sorazmerno zvi{ana.

2. Vi{ina razpisanih nepovratnih sredstev predvidena v
prora~unski postavki “ Stanovanjsko gospodarstvo -
2.1. Nepovratna sredstva za obnovo in izolacijo
fasad, zamenjava oken je v letu 2004 - 88..000000..000000
SSIITT.

3. Predvideno obdobje porabe nepovratnih sredstev :
do konca leta 2004.

4. Rok za predlo`itev vlog : 31.05.2004

5. Prosilec po{lje posami~no vlogo v zaprti kuverti na
naslov : Ob~ina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
Pod naslovom mora biti jasno ozna~en pripis “ Vloga
za nepovratna sredstva za gospodinjstva”.

6. Odpiranje in obdelavo vseh vlog bo izvedla za ta
javni razpis imenovana posebna ob~inska komisija
do 15.06.2004.

7. Prosilci bodo o rezultatu obve{~eni do 30.06.2004.

8. Navodila za pripravo vloge in ostale obrazce za
dodelitev nepovratnih sredstev lahko prosilci dvigne-
jo na Odseku za okolje, prostor in ekologijo ob~ine
Trbovlje, vsak dan od 8.00 do 14.30. ure, ob sredah
do16.30 ure ali na spletni strani Ob~ine Trbovlje
http://www.trbovlje.si

9. Dodatne informacije : Odsek za okolje, prostor in
ekologijo ob~ine Trbovlje, g. Jo`e MEDVED, tel. 5634
870.

Ob~ina Trbovlje

2. Sklep o ukinitvi splo{ne rabe za parc. {t. 67/2 k.o.
Hrastnik - mesto se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja.

3. Zemlji{~e se s pogodbo o uskladitvi zemlji{ko-
knji`nega stanja dodeli kot funkcionalno zemlji{~e k
objektu Trg Franca Kozarja 16, 16A in 16B, kot je bilo

dolo~eno v postopku dolo~itve funkcionalnega
zemlji{~a.

[tevilka: 465-06-8/00
Hrastnik, 15.04.2004

@UPAN
Miran JERI^
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