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OBÈINA HRASTNIK

7.

Na podlagi 24. èlena Zakona o kmetijstvu (Ur. list 
RS št. 45/08 Zkmet-1), 21. èlena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UBP2, 
76/08, 79/09, 51/2010), 7. èlena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 109/08, 49/09, 107/2010), 4. èlena Zakona 
o financiranju obèin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08), Odloka o proraèunu Obèine Hrastnik za 
leto 2012  (Uradni vestnik Zasavja št. 32/2011),  
Statuta obèine Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 
17/2011-èistopis, 19/2010-popr.) in Pravilnika o 
dodeljevanju finanènih pomoèi za programe 
razvoja podeželja in kmetijstva v obèini Hrastnik 
(Ur. vestnik Zasavja št. 17/07) Obèina Hrastnik, 
Pot Vitka Pavlièa 5, objavlja

JAVNI    RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 
podeželja in kmetijstva v obèini Hrastnik za 

leto 2012

I. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so državne in nedržavne 
pomoèi, ki se bodo dodeljevale za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva ter podeželja v obèini Hrastnik. 
Državne pomoèi se dodeljujejo za dve vrsti 
ukrepov: 
a) skupinske izjeme za kmetijstvo (prijavljene na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
b) splošna pravila za gospodarstvo – de minimis 
(prijavljene na Ministrstvo za finance).
Javni razpis se izvaja za državne pomoèi po 
pravilih državnih pomoèi, kar pomeni, da 
dodelitev sredstev v okviru namenov tega 
javnega razpisa pomeni za prejemnika državno 
pomoè, ki jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji z 
drugimi javnimi viri za isti namen. Vlagatelji lahko 
prejmejo skupaj (kumulativno) najveè doloèeno 
višino državnih pomoèi v zadnjih treh 
proraèunskih letih, glede na vrsto državnih 
pomoèi.
Sredstva, dodeljena za delovanje lokalnih 
akcijskih skupin, se ne štejejo kot državna pomoè.
II. Višina sredstev:
Znesek razpisanih finanènih pomoèi znaša   
28.283,00 EUR. Sredstva za leto 2012 bodo 
razdeljena na naslednje namene (znesek v 
EUR):   
A. POSTAVKA 4111001
 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN 
ŽIVILSTVU          20.303,00
      A1   SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
  A2. PRAVILA ZA GOSPODARSTVO - DE 
MINIMIS
      SKUPAJ A1 + A2                                           

B. POSTAVKA 4111002  Razvojni programi 
podeželja – strategije, projekti, podpora 
interesnim povezovanjem 
B1 DELOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 
7.980,00    

A1. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
   1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
(primarna     
    proizvodnja)

a) naložbe v hleve s pripadajoèo notranjo 
opremo (oprema za krmljenje, molžo in izloèke) 
za prirejo mleka, mesa, jajc (izloèene gnojne 
jame in gnojišèa)
b) naložbe v skladišèa za krmo s pripadajoèo 
opremo (kašèa, kozolec, silos, ipd.)
c) prva postavitev ali prestrukturiranje obstojeèih 
trajnih nasadov
è) nakup in postavitev rastlinjakov in 
plastenjakov, vkljuèno s pripadajoèo opremo
d) nakup in postavitev mrež proti toèi
2. Varstvo tradicionalnih stavb – zašèitenih z 
obèinskim odlokom ali vpisanih v register 
nepremiène kulturne dedišèine  
a) naložbe v zgodovinske znamenitosti, ki imajo 
znaèilnosti neproizvodne dedišèine in se 
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih,
b) naložbe v zgodovinske znamenitosti, ki imajo 
znaèilnosti proizvodne dedišèine na kmetiji 
(mlini, žage, ipd.), vendar naložba ne bo 
povzroèila  poveèanja zmogljivosti kmetije. 
3. Pomoè za zaokrožitev zemljišè

    a) naložbe za zaokrožitev zemljišè, na 
obmoèju obèine Hrastnik  

A2.  PRAVILA ZA GOSPODARSTVO - DE 
MINIMIS 
     1. Naložbe za opravljanje dopolnilne  
     dejavnosti na kmetiji

a) predelava kmetijskih proizvodov
b) turizem na kmetiji
c) dejavnost (storitve in izdelki) povezana s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji
è) pridobivanje in prodaja energije iz 
 obnovljivih virov na kmetiji
2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev s kmetij 
a) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov
 na kmetijah ali izven kmetije
b) storitve s kmetijsko in gozdarsko
 mehanizacijo,
 opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v 
 najem

     c) izobraževanje na kmetijah, povezano s
     kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
     na kmetiji. 

B1. SPLOŠNA PRAVILA ZA LOKALNE 
AKCIJSKE SKUPINE
1.Delovanje lokalnih akcijskih skupin ( potrjena 
LAS za delovanje na obmoèju Zasavja)
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III. Definicija pojmov:
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, imajo 
naslednji pomen:
?»pomoè« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje 
merila iz  èlena 87 (1) Pogodbe ES;
?»kmetijski proizvodi « pomenijo  proizvode iz 
seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških  
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih 
v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki 
se uvršèajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 
(plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali 
nadomešèajo mleko in mleène proizvode, 
kakor je navedeno v èlenu 3(2) Uredbe EGS št. 
1898/87;
?»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  
vsak postopek na kmetijskem proizvodu po 
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, 
razen dejavnosti na kmetijah za pripravo 
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo 
prodajo;
?»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni 
imeti na zalogi ali razstavljati z namenom 
prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali 
katerega koli drugega naèina dajanja v promet 
razen prve prodaje primarnega proizvajalca 
prodajnemu posredniku ali predelovalcu in 
vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako 
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni 
proizvajalec konènemu potrošniku, se šteje za 
trženje, èe se opravlja v loèenih, za to 
namenjenih prostorih;
?»mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima  manj 
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR 
letnega prometa. Kmetijsko gospodarstvo se 
šteje kot mikropodjetje. 
?»bruto intenzivnost pomoèi« pomeni znesek 
pomoèi, izražen kot odstotek stroškov, za 
katere je projekt upravièen do pomoèi. Vsi 
uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom 
neposrednih davkov;
?»obmoèja z omejenimi možnostmi« pomeni 
obmoèja, kakor so jih države èlanice opredelile 
na podlagi èlena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
?»kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki 
izpolnjuje merila, doloèena v skladu s èlenom 
32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

IV. Upravièenci za subvencije
Za subvencijo lahko zaprosijo:
- fiziène in pravne osebe, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo na obmoèju obèine 
Hrastnik in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha 
kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem 
obmoèju ter imajo kmetijsko gospodarstvo, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev pri 
pristojnem državnem upravnem organu (v 
nadaljevanju: KMG); .
- èlani kmetijskega gospodarstva, ki imajo 
stalno prebivališèe na naslovu nosilca KMG in so 
starejši od 15 let (4. èlen Zakona o kmetijstvu 45/08 
Zkmet-1);

Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva 
se upošteva (17. èlen Zkmet-1). Èe kmetijsko 
gospodarstvo nima veè nosilca, postane nosilec 
njegov namestnik vpisan v RKG (5. èlen Zkmet-1).

V. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije
1. Splošni pogoji:
a) Upravièenci lahko pridobijo sredstva (državne
 pomoèi) za posamezne namene le pod pogojem,
 da podajo izjavo o kumulaciji pomoèi, da za
 posamezen namen niso prejeli sredstev iz
 državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V
 kolikor se je upravièenec prijavil še na druge
 javne razpise za isti namen in èaka na odgovor,
 mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju  
 državnih pomoèi se upoštevajo pravila, ki 
 prepovedujejo preseganje kumulacije državnih
  pomoèi nad dovoljeno intenziteto pomoèi. 
b) Sredstva (državne pomoèi) se lahko dodelijo
  upravièencem le za ukrepe, ki se izvajajo na
  obmoèju obèine Hrastnik in še niso izvedeni.
 Sredstva se lahko dodelijo upravièencem le za
 ukrepe, ki bodo izvedeni ali plaèani do 15.11.2012 
in niso bili izvedeni in plaèani pred izdajo odloèbe o
 odobritvi sredstev. Za delovanje LAS se
 upoštevajo dokazila za obdobje od 15.11.2011
 do 15.11.2012 (ne državne pomoèi).
c) Pri upravièenih stroških za državne pomoèi se
 upošteva nakup za novo opremo ali nove stroje ali
 nov material, rabljena oprema/stroji/material se ne
 upošteva. Ne upošteva se lastni material ali
  lastno delo.
è) Davek na dodano vrednost in druge dajatve niso
  upravièen strošek (osnova za državne pomoèi je
  odbitek davka od upravièenih stroškov).
d) Upravièenec je dolžan povrniti nenamensko
 porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
 zamudnimi obrestmi, ki se obraèunavajo od dneva
 plaèila upravièencem do dneva vraèila sredstev. V
 primeru vraèila sredstev, upravièenec ne more
 pridobiti sredstev za dobo dveh let od dokonène
 odloèbe o vraèilu sredstev, èe predpisi za doloèen
 ukrep ne doloèajo drugaèe (17. èlen Zkmet-1 –
  45/08).
e) Državna pomoè se lahko dodeli le za kmetijsko
  gospodarstvo/zvezo ali združenje, ipd., ki ni
  podjetje v težavah.
f) Najmanjši znesek na raèunu za naložbe v
  kmetijska gospodarstva znaša 42,00 EUR.
g) Pri izraèunu GVŽ se upoštevajo kolièniki, ki se
  uporabljajo za uveljavljanje republiških subvencij,
  in sicer:
- število živali se upošteva na prvi dan oddaje 
vloge ali povpr. število za rejo živali v turnusu 
(rejkice, ipd.). V kolikor se je stanje živali 
spremenilo, lahko odda vlagatelj zadnje 
veljavno dokazilo o staležu živali.
h) Subvencije se bodo izplaèevale kot nepovratna
    sredstva v skladu s proraèunskimi prilivi.
i) Za ostala doloèila se upoštevajo pravila
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Pravilnika o dodeljevanju finanènih pomoèi za
programe razvoja podeželja in kmetijstva v
 obèini Hrastnik. 
j) Doloèeno dokumentacijo lahko strokovne 
službe Obèine Hrastnik pridobijo po uradni 
dolžnosti le na podlagi podpisane izjave 
vlagatelja. V kolikor vlagatelj ne podpiše izjavo o 
pridobitvi doloèene dokumentacije po uradni 
dolžnosti, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno 
dokumentacijo in jo priložiti k vlogi za javni razpis 
(gradbena in druga dovoljenja, preverjanje pri 
davènih in drugih organih, plaèevanje 
prispevkov za pokojninsko zavarovanje-kot 
kmet, ipd..
k) Upravièenci, ki so pridobili sredstva,  morajo 
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev, hraniti še 5 let od dneva pridobitve 
sredstev (17. èlen Zkmet1-45/08). 
l) Podatki iz upravnih odloèb o dodelitvi sredstev 
so javni, razen davène številke in KMG-MID 
(29.èlen Zkmet-1).
m) Pritožba zoper odloèbo ne zadrži njene 
izvršitve (41.èlen Zkmet-1, 45/08).
n) Èe upravièenec odstopi od pravice do 
sredstev, ki so odobrena z odloèbo, mora o tem 
pismeno obvestiti pristojni organ v 30.dneh po 
prejemu te odloèbe. Umik obvestila ni mogoè. 
(55. èlen Zkmet-1).
o) Za izplaèilo sredstev vlagajo upravièenci 
zahtevke. Èe zahtevku vlagatelja ni v celoti 
ugodeno, pristojni organ odloèi z odloèbo. 
Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz 
predpisov, javnega razpisa ali odloèbe, se 
zavrne z odloèbo. (56. èlen Zkmet-1).
p) Èe upravièenec ne izpolni obveznosti iz 
odloèbe o pravici do sredstev, ni upravièen 
do kandidiranja za sredstva naslednjih pet 
let od dneva zadnje obveznosti iz odloèbe o 
pravici do sredstev (57. èlen Kmet-1).
2. Toèkovanje: 
Toèke se dodeljujejo za vsak izpolnjen pogoj:  
Pogoj
a) splošni pogoji:

za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se 
vlagatelju dodeli 10 toèk/izpolnjen pogoj

- kmetijsko gospodarstvo ima registrirano 
  dopolnilno dejavnost oz. je v postopku 
  registracije (že oddana vloga na ustrezen
  pristojni organ in izpolnjeni vsi pogoji za
  registracijo navedene dejavnosti
- kmetijsko gospodarstvo, kjer ima najmanj 
  en družinski èlan registrirano osebno 
  dopolnilno delo ali domaèo ali umetnostno
  obrt (družinski èlan ima stalno bivališèe 
  na tem kmetijskem gospodarstvu) 
- kmetijsko gospodarstvo, kjer je najmanj
  en družinski èlan pokojninsko zavarovan

  kot kmet (ima stalno bivališèe na tem 
  kmetijskem gospodarstvu)
- kmetijsko gospodarstvo vlaga v zaokrožitev
  zemljišè (naložba v tekoèem letu)
- kmetijsko gospodarstvo je v tekoèem letu
  poveèalo površine kmetijskih zemljišè v
  uporabi (lastne ali v zakupu) veè kot 3 ha
- kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 GvŽ
  (glav velike živine- upoštevajo se splošni
  kolièniki  pri izraèunu živali, ki se uporabljajo
  pri KGZS
- kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3ha 
  sadovnjakov ali pašnikov (vpisanih v GERK)

b)vrsta naložbe
za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se 
vlagatelju dodeli 10 toèk/izpolnjen pogoj
-prijavljena naložba je naložba, ki poveèuje primarno 
proizvodnjo ali predelavo ali trženje (nova postavitev 
objekta ali opreme oz. strojev, poveèanje obstojeèih 
kapacitet, nova oprema omogoèa uvajanje sodobnih 
postopkov, racionalnejšo proizvodnjo, veèja 
zmogljivost, ipd.)
-prijavljena naložba je naložba  v trajne nasade 
- varstvo tradicionalnih stavb  

c)vrsta naložbe
za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se 
vlagatelju dodeli 5 toèk/izpolnjen pogoj
-prijavljena naložba je naložba, ki pomeni  
adaptacijo obstojeèih objektov in opreme v njih 
(izboljšanje higienskih razmer ali standardov za 
dobro poèutje živali, zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, varovanje obstojeèega, ipd.)
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi 
skupaj doseženih toèk v eni prijavi, prednost imajo 
tisti, ki dosežejo najveèje število toèk.
Skupina A:
Subvencija se lahko dodeli do maksimalno 
dovoljene stopnje za posamezne ukrepe 
upravièencem, ki dosežejo najmanj:
- 15 toèk pri naložbah v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, za predelavo, trženje oz. 
dopolnilno dejavnost
- 15 toèk pri naložbah v varstvo tradicionalnih stavb 
- 15 toèk za zaokrožitev kmetijskih zemljišè.
Skupina B
Subvencija se dodeli 10 odstotnih toèk manj do 
maksimalno dovoljene stopnje za posamezne 
ukrepe upravièencem, ki dosežejo manj kot:
- 15 toèk pri naložbah v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, za predelavo, trženje oz. 
dopolnilno dejavnost
- 15 toèk pri naložbah v varstvo tradicionalnih stavb 
- 15 toèk za zaokrožitev kmetijskih zemljišè.

d) Delovanje lokalne akcijske skupine se ne 
šteje kot državna pomoè, zato se zadeva ne 
toèkuje. 



                 Stran 5                                                                           Uradni vestnik Zasavja                                                                         Št. 6

3.1.5  Predmet podpore so naslednji sklopi naložb: 
3.1.5.1  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
- naložbe v hleve s pripadajoèo notranjo opremo (oprema 
za krmljenje, molžo in izloèke) za prirejo mleka, jajc in 
mesa; 
- naložbe v skladišèa za krmo s pripadajoèo opremo 
(kašèa, kozolec, silos, ipd.);
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstojeèih trajnih 
nasadov;
- nakup in postavitev rastlinjakov ali plastenjakov, 
vkljuèno s pripadajoèo opremo;
- nakup in postavitev mrež proti toèi.
Pomoèi se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo 
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
3.1.5.1.1 Specifièni pogoji upravièenosti:
Upravièenci  za pridobitev  pomoèi morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje (upoštevajo se pogoji glede na vrsto 
ukrepa):
- pridobljeno ustrezno in veljavno dovoljenje za izvedbo 
investicije (v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo 
dovoljenja);
- izdelan naèrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 
tehnologijo reje. Najmanjša zmogljivost hleva mora biti 3 
GVŽ - upošteva se tudi kombinirana reja živali;
- izdelan naèrt ureditve kozolca s popisom del, opreme. 
Upravièenec mora imeti najmanj 3 GVŽ - upošteva se 
tudi kombinirana reja živali;
- pri postavitvi novega ali razširitvi obstojeèega 
rastlinjaka oz. plastenjaka merijo površine minimalno 

2   200 m . Rastlinjak ali plastenjak mora biti montažno 
demontažnega tipa;
- izdelan naèrt za postavitev mreže proti toèi v 
sadovnjakih, s popisom del in materiala. V tem primeru 
mora upravièenec imeti ali na novo posaditi trajni nasad 
minimalne površine 0,3 ha in izvedbeni naèrt.;
- za razširitev obstojeèih  trajnih sadnih nasadov meri  
nasad minimalne površine 0,3 ha;
- za postavitev novega trajnega nasada meri nasad 
minimalne površine 0,3 ha; 
- za razširitev obstojeèih  nasadov špargljev meri
   nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
-  za postavitev novega nasada špargljev je
   potrebno imeti minimalne površine 0,1 ha.

3.1.5.1.2 Upravièeni stroški:
- stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi 

prilagajanja standardom, temeljeèih na 
zakonodaji Skupnosti;

-  stroški nakupa in montaže nove tehnološke 
opreme za krmljenje,  molžo in izloèke; 

- nakup materiala, nove opreme in stroški 
izgradnje ali adaptacije pomožnih živinorejskih 
objektov (seniki, silosi, …). Ne upoštevajo se 
gnojne jame in gnojišèa;

- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstojeèih 
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne 
velja za prestrukturiranje vinogradov, ne velja za 
zasaditev letnih rastlin);

3. Skupinske izjeme za kmetijstvo
3.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo
3.1.1 Predmet podpore 
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno 
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih 
opredeljuje Priloga I k Pogodbi ES in spadajo v 
naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, 
poljšèine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne 
rastline in grmovnice, semena in ostali semenski 
material, itd.. Pomoè ne sme biti dodeljena za 
proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali 
nadomešèajo mleko in mleène proizvode.
3.1.2 Upravièenci:
so pravne in fiziène osebe, ki imajo KMG in imajo 
v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišèa v uporabi 
(najmanj 3 ha), ki ležijo na obmoèju obèine 
Hrastnik. Pri naložbah v rastlinjake, plastenjake 
in sadovnjake (upravièeni le trajni nasadi) imajo 
lahko upravièenci v lasti ali zakupu najmanj 1 ha 
kmetijskih zemljišè na obmoèju obèine Hrastnik.
3.1.3  Splošni pogoji upravièenosti:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z 
veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja. Upravièenec ne more 
uveljavljati upravièenih stroškov naložbe, èe 
nima predhodno pridobljena ustrezna 
dovoljenja, mnenja ali soglasja v kolikor je to 
potrebno;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- KMG mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega 
od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge: 
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in 
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, 
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali 
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za 
dobro poèutje živali;
- pomoè se lahko dodeli le KMG, ki niso podjetje v 
težavah.

3.1.4   Finanène doloèbe:
- bruto intenzivnost pomoèi: 

?do 50% upravièenih stroškov na obmoèjih z 
omejenimi dejavniki, 

?do 40% upravièenih stroškov za ostala 
obmoèja.

- najveèji znesek dodeljene pomoèi: 
?Najvišji znesek dodeljene pomoèi znaša 

5.000,00 EUR na KMG na leto. Pomoè se 
lahko dodeli  tudi v primeru, da se 
upravièencu omogoèi, da doseže nove 
uvedene minimalne standarde glede okolja, 
higiene in dobrega poèutja živali.   

?Najvišji  znesek dodeljene pomoèi 
posameznemu mikropodjetju (KMG) ne 
sme preseèi 400.000,00 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proraèunskih let ali 500.000,00 
EUR, èe je mikropodjetje na obmoèju z 
omejenimi dejavniki.
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Ne upoštevajo se stroški lastnega dela. Za naložbe 
v poveèanje proizvodnih zmogljivosti se uporabljajo 
doloèila za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo.

3.2.5 Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoèi: 
-  pomoè se lahko odobri v višini do 50 % 
upravièenih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali 
prizadevanjih za varstvo dedišèine proizvodnih 
sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja 
(kašèe, kozolci, skedenj, svinjak, èebelnjak, ipd.), 
èe naložba ne povzroèi poveèanja proizvodne 
zmogljivosti kmetije.

   - pomoè se lahko odobri do 50 % upravièenih 
stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih, 
za varstvo dedišèine neproizvodne sredstev na 
kmetijah. 
- najvišji znesek dodeljene pomoèi: 
Najvišji znesek dodeljene pomoèi znaša 3.000,00 
EUR na KMG na leto. 

3.3 Pomoè za zaokrožitev zemljišè
3.3.1  Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, 
nastalih z zaokrožitvijo zemljišè, na obmoèju Obèine 
Hrastnik.

3.3.2 Upravièenci: 
Upravièenci do dodelitve državnih pomoèi za 
zaokrožitev zemljišè so nosilci KMG.
3.3.3 Splošni pogoji upravièenosti
Krijejo se upravièeni stroški, nastali v tekoèem letu, 
vendar ne pred odobritvijo sredstev.

3.3.4 Upravièeni stroški
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri 
medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih 
zemljišè. 

3.3.5  Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoèi:

?do 100 % upravièenih stroškov pravnih
 in upravnih postopkov

- najveèji  znesek dodeljene pomoèi:  
Najveèji znesek pomoèi znaša 1000,00 EUR na 
KMG na leto.

4. Splošna pravila za gospodarstvo – de minimis
 4.1 Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah
4.1.1 Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje 
vrste namenov:
- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v 

Prilogi I (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, 
zelišè, ipd.);

-  stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka 
oz. plastenjaka s pripadajoèo novo opremo ali 
samo nova oprema za rastlinjak oz. plastenjak;

- stroški nakupa in montaže novih mrež proti toèi;
- splošni stroški (stroški za pripravo in izvedbo 

projektov in programov – arhitektov, 
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanja 
patentov in licenc, projektna dokumentacija, 
ipd.).

Neupravièeni stroški: 
  - nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin,
  - zasaditev letnih rastlin,
  - tekoèi stroški proizvodnje,
  - preproste naložbe za nadomestitev.

3.2 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
  
3.2.1 Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove 
zgodovinskih znamenitosti, ki so zašèitene z 
obèinskim odlokom ali so vpisane v register 
nepremiène kulturne dedišèine (RKD), ki ga vodi 
ministrstvo pristojno za podroèje kulture oz. je v 
postopku vpisa v naveden register,
- za naložbe ali prizadevanja, namenjena 
ohranjanju znaèilnosti neproizvodne dedišèine, ki 
se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih 
(arheološke, zgodovinske znamenitosti); 
- za naložbe ali prizadevanja za varstvo dedišèine 
proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska 
poslopja (mlini, žage, ipd.), èe naložba ne povzroèi 
poveèanja zmogljivosti kmetije.

3.2.2 Upravièenci:
Upravièenci do dodelitve državnih pomoèi za 
ohranjanje tradicionalnih stavb so  nosilci KMG na 
obmoèju Obèine Hrastnik. 

3.2.3 Splošni pogoji upravièenosti:
- tradicionalna stavba (objekt)  leži na obmoèju 

Obèine Hrastnik;
- objekt mora biti vpisan v register nepremiène 
kulturne dedišèine (RKD), ki ga vodi ministrstvo 
pristojno za podroèje kulture oz. je v postopku 
vpisa v naveden register ali pa je zašèiten z 
obèinskim odlokom;
-  v primeru, da gre za rekonstrukcijo, 
zgodovinsko izprièana lokacija in obstoj objekta, 
(fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, 
katastrski  naèrt).

3.2.4 Upravièeni stroški
- stroški za pripravo  dokumentacije za 
rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo 
oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, 
arhitekturni in statièni naèrt)  projekt gradnje ali 
obnove, popis del, konservatorski program;
- stroški za nabavo novega materiala za obnovo;
- stroški za izvajanje del.
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4.2.2 Upravièenci:
Nosilci KMG in njihovi èlani gospodinjstva (stalno 
prebivališèe na KMG), ki se ukvarjajo ali se bodo 
ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG, ki ima 
sedež in kmetijske površine na obmoèju Obèine 
Hrastnik.

4.2.3 Splošni pogoji upravièenosti
- upravièenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo,

- dejavnost se mora opravljati na kmetiji še vsaj 
naslednjih 5 let po zakljuèeni investiciji.

4.2.4 Upravièeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme,
- ostali splošni stroški (upravni in pravni stroški, 
stroški ustreznih dovoljenj). 

4.2.5 Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoè
 do 50% upravièenih stroškov
- najveèji znesek dodeljene pomoèi 
 Najveèji znesek dodeljene pomoèi znaša 5000,00 
EUR na KMG na leto.
Skupna pomoè »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne  sme  presegati 200.000 EUR 
bruto zneska, v katerem koli obdobju treh 
proraèunskih let.
5. DELOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 
(LAS)
Uporabljajo se doloèila 22. èlena Pravilnika o 
dodeljevanju finanènih pomoèi za programe 
razvoja podeželja in kmetijstva v obèini Hrastnik. 
Dodelitev sredstev se ne šteje kot  državna 
pomoè, vloga se ne toèkuje.
5.1 Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja je delovanje lokalnih 
akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki so 
pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in 
podeželja obèine Hrastnik. 
5.2 Upravièenci:
- lokalne akcijske skupine, ki delujejo oz. bodo 
delovale (so v postopku registracije) tudi za obmoèje 
obèine Hrastnik.
5.3 Splošni pogoji upravièenosti
- upravièenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo,

5.4 Upravièeni stroški:
-  stroški registracije LAS;
- materialni in kadrovski stroški za delovanje LAS;
- stroški priprave, izdelave, prijave projektov oz. 
razvojnih programov, 
- stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega 
pomena.

- predelava kmetijskih proizvodov, ki ni 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.

4.1.2 Upravièenci:
Nosilci KMG in èlani kmeèkega gospodinjstva na 
KMG (imajo stalno prebivališèe na KMG), ki se 
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi 
dejavnostmi na KMG ter imajo sedež in kmetijske 
površine na obmoèju Obèine Hrastnik.

4.1.3 Splošni pogoji upravièenosti
- upravièenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z 
veljavno zakonodajo, 

- dopolnilna dejavnost mora biti registrirana oz. 
se mora registrirati v letu prijave (èe je v 
postopku registracije) in opravljati na kmetiji še 
vsaj naslednjih 5 let po zakljuèeni investiciji.

4.1.4 Upravièeni stroški:
-  vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo 
objekta, nakup nove opreme, promocija,
- splošni stroški (upravni in pravni stroški, 
stroški pridobitve dovoljenj, ipd.). 

4.1.5 Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoèi

         do 50% upravièenih stroškov.
- najveèji znesek dodeljene pomoèi 

Najveèji znesek dodeljene pomoèi znaša 5000 
EUR na KMG na leto.
Skupna pomoè »de minimis«, dodeljena 
kateremu koli podjetju, ne  sme  presegati 
200.000 EUR bruto,  v  katerem koli obdobju treh 
proraèunskih let. Dodeljena pomoè predstavlja 
bruto znesek, t.j. pred odbitkom davka ali drugih 
dajatev.

4.2 Naložbe v opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev  s kmetij

4.2.1 Predmet podpore
Predmet sofinanciranja so naložbe za 
naslednje vrste namenov:
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na
  kmetijah, 
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov
  izven kmetije,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko 

mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter 
oddaja le teh v najem,

- izobraževanje na kmetijah, povezano s 
kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo na kmetiji.
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Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Vloge, ki ne 
bodo opremljene v skladu z doloèbami javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije, bo komisija 
izloèila. Komisija bo v 5 delovnih  dneh od odpiranja 
vlog pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 delovni dni 
dopolnijo.  Popolne vloge bo komisija ocenila.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in oznaèene 
vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so 
predložene.
è) Obvešèanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni v 
45 dneh po odpiranju vlog.
Obèina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku 
nakazala pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 
dni po oddaji zahtevka za izplaèilo sredstev z 
ustreznimi dokazili o izvedbi naložbe oz. drugih 
nalog na transakcijski raèun prejemnika. 
d) razporeditev sredstev
V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo 
premalo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva 
prenešena na postavke, kjer je veèje število vlog od 
razpoložljivih sredstev, v skladu s predpisi. Na 
podlagi strokovne odloèitve komisije, bo s strani 
pristojnega obèinskega organa izdana odloèba oz. 
sklenjena pogodba. V kolikor upravièenec ne 
podpiše pogodbe v roku 8 dni po pravnomoènosti 
odloèbe, se šteje, da je upravièenec odstopil od 
podpisa pogodbe in ni upravièen do nepovratnih 
sredstev.
VII. Razpisna dokumentacija in informacije: 
Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo 
brez plaèila na Obèini Hrastnik (v vložišèu  
obèinske uprave) oz. na spletnih straneh 
http://www.hrastnik.si/obcina (rubrika javni 
razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo: 

1. Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije - 
Kmetijsko svetovalna služba  Trbovlje-Hrastnik,  
tel: 03-56-79-391   e-mail : kss.trbovlje@kgzs.si, 
kontaktna oseba: Janja Žagar  od 8.00-10.00 ure,

2.Obèina Hrastnik, Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo  od  8.00-10.00 ure,   
tel.: 03/56 54392  ali  03/5654 350 kontaktna 
oseba: Radojka Odžiè 
e-mail:radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.:   330-3/2012    
Hrastnik, 10.2.2012

Davek na dodano vrednost in drugi davki so 
upravièen strošek, ker se sofinanciranje 
delovanja lokalne akcijske skupine šteje kot 
nedržavna pomoè. Ne upoštevajo se stroški za 
plaèila provizij in banènih obresti.
5.5 Finanène doloèbe
-bruto intenzivnost pomoèi do 100% upravièenih 
stroškov

VI. Vloge :
a) Prijava in razpisni rok ter odpiranje vlog: 
Poziv za javni razpis se priène v 10.2.2012  in 
zakljuèi s porabo razpoložljivih sredstev oz. 
najkasneje do 30.4.2012 do 13.00 ure (ne glede 
na naèin dostave vloge). Rok za oddajo dokazil o 
plaèilu posameznih raèunov, situacij, dovoljenj, 
ipd. velja do 15.10.2012 do 13.00 ure, ne glede 
na naèin dostave dokumentacije. Lokalne 
akcijske skupine lahko oddajo dokazila 
najkasneje do 15.11.2012.

 Odpiranje vlog:
- prvo odpiranje vlog bo:  dne 1.3.2012
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 1.3.2012 do 
12.00 ure v vložišèe Obèine Hrastnik, ne glede 
na naèin dostave. Vloge, ki bodo prispele po 
navedenem roku, se prenesejo v naslednje 
odpiranje.
- drugo odpiranje vlog bo izvedeno dne:  
7.5.2012.
Vloge, ki so poslane po pošti, morajo biti 
poslane s priporoèeno pošiljko, vloga kot 
navadna pošiljka se zavrže (50.èlen Zkmet-1).

Odpiranje vlog ni javno.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih 
obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, doloèene v 
dokumentaciji javnega razpisa. Vloga mora biti 
dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: "Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis KMETIJSTVO 
2012" na prednji in polnim naslovom 
pošiljatelja na zadnji strani. 
Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov:  
Obèina Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 
Hrastnik (po pošti ali v vložišèe obèinske 
uprave). 
b) Popolnost vlog
Nepravoèasno prispele in nepopolne vloge oz. 
zahtevki bodo zavrnjeni. Vloga je popolna, èe 
vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v  
javnem razpisu, predloži pravilno zapeèatene 
dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z 
javnim razpisom.
c) Postopek odpiranja in izbor vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten 
postopek razpisa, bo vse pravilno oznaèene 
vloge odprla inugotovila njihovo popolnost. 

Založili obèini Hrastnik in Trbovlje
Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeèe

         Župan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Obèine Hrastnik       
     Miran JERIÈ


