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Na podlagi 12., 23. in 175. člena zakona o urejanju 
prostora (uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), 
29., 37. in 120. člena Statuta občine Trbovlje (uradni 
vestnik zasavja, št. 19/04, 24/05) ter 80. in 83. člena 
poslovnika Občinskega sveta (uradni vestnik zasavja, 
št. 11/04, 24/05) je Občinski svet občine Trbovlje, na 
svoji 28. seji dne, 19. junija 2006 sprejel

O D L O K 
O DOPOLNITVI ODLOKA O PROSTORSKO 

UREDITVENIH POGOJIH ZA DELE PLANSKIH 
CELOT 7-NASIPI, 9-CENTER IN 10-FRANC FAKIN

1. člen

V poglavju III/a, ki opredeljuje merila in pogoje za 
graditev objektov in naprav ali drugih posegov v prostor 
se dopolni 14. člen odloka, ki določa dopustne posege 
v prostoru. za besedilom prve alinee 14. člena odloka 
se doda:
• nadomestna gradnja objekta Trg Franca Fakina 19.

2. člen

Vsa ostala določila odloka ostajajo v veljavi 
nespremenjena

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja.

številka: 3505-6/2006 
datum: 19.06.2006

ŽupAN OBČINE 
TRBOVLJE

Bogdan BAROVIČ, s.r.

23

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (ur. 
list RS, št. 100/05 - upB in 21/06 – odl. uS), 29., 37. 
in 120 člena Statuta občine Trbovlje (uVz, št. 19/04 
– upB in 24/05), 83. člena poslovnika Občinskega 
sveta (uVz, št. 11/04 – upB in 24/05) je Občinski svet 
občine Trbovlje, na svoji seji dne 19. junija 2006 sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI 

NARAVNIH ZNAMENITOSTI, ARHEOLOŠKIH 
OBMOČIJ TER KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH 

SPOMENIKOV NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE

1. člen

Spomenik iz 15. člena Odloka o razglasitvi naravnih 
znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje v 
poglavju 2.2.2. mESTNA IN TRškA ARhITEkTuRA pod 
zap. št. 2.2.2.3. Trbovlje, Trg Franca Fakina 18 evid. 
št. m 10 (območje: k.o. Trbovlje, 25 in varstveni režim: 
arhivsko varstvo) se izbriše iz seznama hiš – umetnostnih 
spomenikov v občini Trbovlje.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja.

številka: 007-11/06 
datum: 19. 06. 2006

ŽupAN OBČINE 
TRBOVLJE

Bogdan BAROVIČ, s.r.
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Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (ur.l. 
RS, št. 79/99 – 30/02), 15. člena Odloka o proračunu 
Občine Trbovlje za leto 2006 (uVz, št. 24/2005) in 37. 
člena Statuta Občine Trbovlje (uVz, št. 19/04 – upB 
in 24/05) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 28. 
seji, dne 19. 6. 2006 sprejel 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE 
REZERVE OBČINE TRBOVLJE ZA SANACIJO 

PLAZU NA LOKALNI CESTI BEVŠKO – ZELENA 
TRAVA

1. člen

S tem odlokom se določa način in višina uporabe sredstev 
proračunske rezerve Občine Trbovlje za sanacijo plazu 
na lokalni cesti Bevško – zelena trava v letu 2006.

2. člen 

Skupni obseg sredstev, namenjenih za poravnavo 
nastalih stroškov v tem primeru, znaša 11.999.2444,00 
SIT.

3. člen 

Odlok se objavi v uradnem vestniku zasavja in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

številka: 007-13/2006
datum: 19. 6. 2006

ŽupAN OBČINE 
TRBOVLJE

Bogdan BAROVIČ, s.r.
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Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (ur.l. RS št. 
54 / 2000) in pravilnika o finančnih intervencijah za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trbovlje (uVz, 
št. 22/ 2002, 19/2003) in Odloka o proračunu občine 
Trbovlje za leto 2006 (uVz št. 24/2005) Občina Trbovlje 
objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev sredstev iz naslova kompleksnih 
subvencij v kmetijstvu v Občini Trbovlje v letu 

2006

1. predmet razpisa

predmet razpisa so sredstva iz naslova kompleksnih 
subvencij v kmetijstvu. Sredstva se bodo dodeljevala na 
podlagi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva v Občini Trbovlje.

2. Višina sredstev

Občina Trbovlje razpisuje subvencije v skupni vrednosti 
2.927.000,00 SIT za naslednje namene:
• Živinorejo 

- 1.1 Sofinanciranje genetskega potenciala v živinoreji 
(podpora naravnemu in umetnemu osemenjevanju 
plemenskih živali) - v višini 269.000 SIT 

- 1.2 Analiza somatskih celic v mleku - v višini 
108.000 SIT

- 1.4 Sofinanciranje preventivnega in kurativnega 
varstva zdravljenja čebel – v višini 53.000 SIT

• Rastlinsko proizvodnjo:
- 2.1 Analiza krme – v višini 76.000 SIT
- 2.2 Analiza zemlje – 76.000 SIT

• Naložbe v kmetijstvu:
- 3.1 Investicije v objekte in opremo (novogradnje, 

adaptacije, oprema, ipd.) – v višini 1.108.000 SIT
• urejanje kmetijskih zemljišč:

- 4.1 Sofinanciranje postavitve novih in ohranjanje 
obstoječih črednih pašnikov – v višini 630.000,00 
SIT

• Izobraževanje in društvene dejavnosti - v višini 607.000 
SIT:
- 7.1 Izobraževanje kmetov
- 7.2 podpora za delovanje društev, združenj
- 7.3 Strokovne ekskurzije

3. kriteriji in pogoji za pridobitev sredstev 

dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo 
biti izkazana kot spodbuda za razvoj in kot nujna za 
ohranjanje kmetijstva, od katerih je odvisen obstoj 
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kmetije oziroma so pomembna pri izvajanju programov 
za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti na območju 
Občine Trbovlje.
prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo 
prosilci, ki še niso prejeli sredstev za razpisane 
namene. 
upravičenci so dolžni podati izjavo o kumulaciji pomoči, 
da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih 
ali mednarodnih virov, v nasprotnem primeru morajo 
podati izjavo o višini tako pridobljenih sredstev.

ŽIVINOREJA

1.1 Sofinanciranje genetskega potenciala v živinoreji 
(podpora naravnemu in umetnemu osemenjevanju 
plemenskih živali) 

pogoji za dodelitev sredstev:
- osemenitev živali (telic, krav, svinj, kobil), ki je izkazana 

na podlagi potrdila – računa,
- rejci, ki živali pripuščajo, predložijo potrdilo o pripustu 

na kmetijski svetovalni službi, katera enkrat letno 
izdela zahtevek za izplačilo podpore upravičencem,

- zahtevke lahko vložijo tudi kmetje na podlagi javnega 
razpisa, zahtevku mora biti priložen račun o opravljeni 
storitvi.

Višina sofinanciranja: do 2000 SIT stroškov umetne 
osemenitve oziroma do 50% povprečne vrednosti 
umetne osemenitve. 

upravičeni stroški: opravljena storitev umetnega 
osemenjevanja pooblaščene institucije.

1.2 Analiza somatskih celic v mleku

pogoji za dodelitev sredstev:
- do sredstev so upravičeni rejci, ki imajo najmanj 3 

krave molznice,
- zahtevku je potrebno priložiti račun. 

Višina sofinanciranja: do 100% stroškov analiz (po 
predloženem računu), 

upravičeni stroški: stroški analize somatskih celic v 
mleku pooblaščene institucije.

1.4 Sofinanciranje preventivnega in kurativnega varstva 
zdravljenja čebel

pogoji za dodelitev sredstev: 
- upravičenci so čebelarska društva, ki delujejo na 

območju občine,
- prosilec mora predložiti račun o opravljeni storitvi 

oziroma za zdravila, poročilo o izvedenih ukrepih ter 
seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.

Višina sofinanciranja: do 50% stroškov preventivnega in 
kurativnega zdravljena oziroma za zdravila 

upravičeni stroški: storitev zdravljenja pooblaščene 
institucije, zdravila za zdravstveno zaščito čebel. 

RASTLINSkA pROIzVOdNJA

2.1 Analiza krme

pogoji za dodelitev sredstev:
- najmanj 3 glave velike živine (gVŽ),
- upravičenec mora obdelovati najmanj 1 ha primerljivih 

kmetijskih površin (lastnih ali v najemu – njive, vrtovi, 
travniki, pašniki, sadovnjaki) 

- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa 
kmetijsko svetovalni službi v razpisnem roku. kmetijsko 
svetovalna služba odda zahtevek komisiji ter na 
podlagi odobritve sredstev vzame vzorec krme in ga 
posreduje pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi 
katere pripravi izračun krmnega obroka. Sredstva se 
nakažejo na podlagi predloženih računov s seznamom 
koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve (zavod, 
ambulanta, ipd.).

Višina sofinanciranja: do 50% stroškov analize krme, 
vendar največ dve storitvi na upravičenca na leto. 

upravičeni stroški: storitev analize krme pooblaščene 
institucije.

2.2 Analiza zemlje

pogoji za dodelitev sredstev:
- lokacija na območju Občine Trbovlje,
- upravičenec mora obdelovati najmanj 1 ha primerljivih 

kmetijskih površin (lastnih ali v najemu – njive, vrtovi, 
travniki, pašniki, sadovnjaki) oziroma 1 ha za kmetije, 
ki se ukvarjajo z vrtnarstvom,

- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa 
kmetijsko svetovalni službi v razpisnem roku. kmetijsko 
svetovalna služba odda zahtevek komisiji ter na 
podlagi odobritve sredstev vzame vzorec zemlje in ga 
posreduje pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi 
katere pripravi izračun gnojilnega načrta. Sredstva se 
nakažejo na podlagi predloženih računov s seznamom 
koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve (zavod, 
ambulanta, ipd.).

Višina sofinanciranja: do 50% stroškov analiz zemlje, 
vendar največ dve storitvi na upravičenca na leto. 

upravičeni stroški: storitev – analiza zemlje pooblaščene 
institucije.

NALOŽBE V kmETIJSTVO

3.1 Investicije v objekte in opremo (novogradnje, 
adaptacije, oprema, ipd.) 
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pogoji za dodelitev sredstev:
- najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, lastnih 

ali v najemu (njive, vrt, travnik, pašnik, sadovnjak) in 
najmanj 4 gVŽ. 

 1 gVŽ - plemenska krava (gVŽ glava velike 
  živine),

 0,6 gVŽ - biki in voli za pitanje do 2 leti,
 0,5 gVŽ - teleta do 1 leta,
 1 gVŽ - konji od 1 do 3 let,
 0,15 gVŽ - ovce stare od 1 leta dalje,
 0,15 gVŽ - koze stare od 1 leta dalje,
 0,15 gVŽ -  prašiči pitanci od 50 – 100 kg,
 0,30 gVŽ - prašiči pitanci več kot 110 kg.

zahtevek za regresiranje se vlaga na podlagi javnega 
razpisa:
- predloženih računov, 
- gradbenega dovoljenja oziroma priglasitev del, če gre 

za rekonstrukcijo ali obnovo,
- načrtov in projektov,
- posestnega lista.

k zahtevku je potrebno pridobiti pozitivno mnenje 
kmetijsko svetovalne službe k predvideni investiciji. 

Višina sofinanciranja:
- do 30% upravičenih stroškov investicije za mlečne 

zbiralnice in bazene,
- do 20% upravičenih stroškov investicije,
- do 12% upravičenih stroškov za: projektno 

dokumentacijo, pridobitve dovoljenj (gradbeno 
dovoljenje, priglasitev del, ipd.), programi ali načrti 
investicije.

V kolikor upravičenec prijavi več vrst investicij, lahko 
pridobi skupno subvencijo iz naslova investicij v objekte 
in opremo največ do 50% skupne vrednosti investicij.

dodatni pogoji in upravičeni stroški pri posameznih 
investicijah:

3.1.1. Adaptacija strehe hleva, kozolca, kašče: projektna 
dokumentacija, stroški pridobitve dovoljenj (gradbeno 
dovoljenje, priglasitvena dela), strešna kritina, leseno 
ogrodje, tesarsko-kleparska dela izvajalca, ipd. 
- subvencija znaša 800,00 SIT/m2 objekta. 

3.1.2. Adaptacija električne, vodovodne, kanalizacijske in 
druge napeljave v hlevu ali kašči: projektna dokumentacija, 
stroški pridobitve dovoljenj, storitve adaptacije ali 
postavitve nove električne, vodovodne, kanalizacijske, 
prezračevalne in druge napeljave ter stroški materiala 
(elektro material, vodovodni, kanalizacijski, ipd.). 
- subvencija znaša 1.000,00 SIT/m2 objekta. 

3.1.3. Adaptacija zunanjosti objektov (obnova fasade, 
tramov, ipd.) hleva ali kašče: stroški pridobitev dovoljenj 
in projektov ali načrtov, stroški materiala (izolacija, mreža, 
ipd.).

- subvencija znaša 1.400,00 SIT/m2 fasade.

3.1.4. Izgradnja ali adaptacija gnojne jame: projektna 
dokumentacija ali načrti, gradbeno dovoljenje, zemeljska 
in gradbena dela izvajalca, stroški gradbenega materiala 
(cement, pesek, ipd.).
- subvencija znaša 10.000,00 SIT/m3 jame.

3.1.5. Izgradnja novega objekta (hleva, kašče ali kozolca): 
projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje in stroški 
ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljska in gradbena ter 
tesarsko-kleparska dela izvajalca, ter stroški ustreznega 
materiala.
- subvencija znaša 15.000,00 SIT/m2 hleva,
- subvencija znaša 5.000,00 SIT/m2 kozolca,
- subvencija znaša 5.000,00 SIT/m2 kaščo,

3.1.6. Nakup opreme za hlev: molzne naprave, puhalnik 
sena, naveze, napajalniki, krt za čiščenje gnoja, in druge 
naprave za povečanje pridelave mleka in mesa.
- subvencija znaša do 20 % nabavne cene stroja.

3.1.7. Nakup opreme za kaščo ali dopolnilne dejavnosti 
z namenom tržne proizvodnje – subvencija: skladiščna 
in hladilniška oprema (stroji in naprave za skladiščenje 
sadja, zelenjave, mleka ali mesa), naprave in stroji za 
predelavo sadja, zelenjave, mleka ali mesa (kotli za 
kuhanje soka in žganja, mlini in drobilnice), sušilniki, 
merilne naprave in stroji, ipd.
- subvencija znaša do 20 % nabavne cene stroja.

3.1.8. Vzdrževanje in obnova mlečnih zbiralnic, mlečnih 
bazenov: projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje, 
stroški ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljsko-gradbena 
ter kleparsko-tesarska dela izvajalca, nakup bazena, 
redni pregledi in servisi mlečnih naprav, menjava 
posameznih delov mlečnih bazenov, merilne naprave za 
mlečne bazene, oprema za zbiralnice (bojler, korita in 
odcejalniki, ipd.) in ostala potrebna oprema.
- subvencija znaša 3.400,00 SIT/m2 mlečne 

zbiralnice,.
- subvencija znaša 30 % upravičenih stroškov investicije 

v mlečni bazen, 
- upravičencev za posamezno zbiralnico ali bazen 

je lahko več, v tem primeru se odda en zahtevek z 
navedbo vseh koristnikov sredstev. zahtevek lahko 
v imenu upravičencev odda tudi zadruga ali druga 
pooblaščena institucija, ki priloži ustrezne račune in 
seznam koristnikov po posameznih mlečnih bazenih 
in zbiralnicah na podlagi predhodno podpisane 
pogodbe.
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3.2. Sofinanciranje obnove in postavitve novih intenzivnih 
sadovnjakov
Namen ukrepa: spodbujanje obnove sadovnjakov in 
zasaditve strmih in hribovitih območji s sadnim drevjem, 
kjer so pogoji za kmetovanje manj ugodni ter vzpostavitev 
aktivne obrambe (mreže) pridelkov pred naravnimi 
nesrečami – toča.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
pogoji za dodelitev sredstev:
- pri obnovi sadovnjakov za jablane, hruške in breskve 

in je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na 
kmetijo 0,6 ha, za ostale sadne vrste 0,20 ha in za 
mešane sadovnjake 0,60 ha,

- na novo urejena površina sadovnjakov ne sme biti 
manjša od 0,2 ha,

- nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških 
priporočilih in mora imeti tudi pozitivno mnenje 
kmetijsko svetovalne službe,

- sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sadne 
sorte za območje zasavja,

- obnova oziroma zasaditev sadovnjaka je izvedena v 
sadilni sezoni.

prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija 
katasterskega načrta z označbo obravnavanih parcel) 
na podlagi javnega razpisa kmetijsko svetovalni službi v 
razpisnem roku, ki opravi strokovni ogled sadovnjaka ter 
poda strokovno mnenje. zahtevke obravnava komisija.
Višina sofinanciranja: do 30% vseh upravičenih 
stroškov, 
upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrti, 
stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela 
izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali 
naprav, mreža proti toči ter ostala potrebna oprema.

3.3. Sofinanciranje oživitve travniških sadovnjakov in 
sadnih vrtov
Namen ukrepa: spodbujanje obnove in zasaditev 
visokodebelnih travniških sadovnjakov in sadnih vrtov 
z namenom ohranitve kulturne krajine kot naravne 
dediščine.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
pogoji za dodelitev sredstev:
- pri obnovi sadovnjakov za jablane, hruške in breskve 

in je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na 
kmetijo 0,4 ha, za ostale sadne vrste 0,2 ha in za 
mešane sadovnjake 0,4 ha,

- na novo urejena površina sadovnjakov ne sme biti 
manjša od 0,2 ha,

- nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških 
priporočilih in mora imeti tudi pozitivno mnenje 
kmetijsko svetovalne službe,

- sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sadne 
sorte za območje zasavja,

- obnova oziroma zasaditev sadovnjaka je izvedena v 
sadilni sezoni.

prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija 
katasterskega načrta z označbo obravnavanih parcel) 
na podlagi javnega razpisa kmetijsko svetovalni službi v 
razpisnem roku, ki opravi strokovni ogled sadovnjaka ter 
poda strokovno mnenje. zahtevke obravnava komisija.
Višina sofinanciranja: do 30% vseh upravičenih 
stroškov. 
upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrti, 
stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela 
izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali 
naprav, mreža proti toči ter ostala potrebna oprema.

3. 4. Razvoj turistične ponudbe na podeželju
Namen ukrepa: spodbujanje razvoja turistične dejavnosti 
na kmetijah, stacionarnega turizma, izletniškega turizma 
in kmetij odprtih vrat na območju občine Trbovlje.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
pogoji za dodelitev sredstev:
- fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini 

Trbovlje oziroma pravne osebe, s sedežem in večjim 
delom dejavnosti v Občini Trbovlje,

- dejavnosti oziroma investicija zagotavlja polno 
zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,

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

- pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
gradnjo, v letih, ki jih natančneje določi javni razpis,

- izdelan poslovni načrt po metodologiji kmetijsko 
svetovalne službe,

- ostali pogoji se določijo v javnem razpisu,
- prosilci oddajo vlogo na podlagi javnega razpisa 

kmetijsko svetovalni službi v razpisnem roku. kmetijsko 
svetovalna služba poda mnenje, zahtevek obravnava 
komisija.

Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov. 
upravičeni stroški: projektna dokumentacija, stroški 
pridobitve dovoljenje (elektro, sanitarno, ipd), zemeljska 
in gradbena dela izvajalca, oprema za novogradnjo ali 
obnovo kapacitet stacionarnega ali izletniškega turizma.

3.5. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: ohraniti kmetijstvo na območju občine 
Trbovlje v obliki, ki omogoča zdravo življenje, varovanje 
narave pred škodljivimi vplivi kmetovanja, ohranjanje 
biološke pestrosti kmetijskega prostora in s tem 
posredno izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov. 
podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz 
konvencionalnega t.i. ustaljenega načina kmetovanja v 
ekološko kmetovanje.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
pogoji za dodelitev sredstev:
- lokacija zemljišč na območju Občine Trbovelj,
- zahtevke lahko vlagajo fizične osebe, ki imajo potrdilo, 

da je kmetija članica ekološkega združenja,
- prosilec je upravičen do podpore v pripravljalnem 
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obdobju, do takrat, ko je potrjen kot ekološki kmet,
- prosilci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa 

kmetijsko svetovalni službi v razpisnem roku ter 
priložijo dokazila o izvedeni ekološki kontroli (račun 
o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije) 
ter pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe. 
zahtevke nato obravnava komisija.

Višina sofinanciranja: do 100% stroškov ekološke 
kontrole, ki mora biti izvršena s strani pooblaščene 
institucije
upravičeni stroški: storitve ekološke kontrole s strani 
pooblaščene institucije.

3.6. Investicije v nakup zemljišč
Namen ukrepa: ohranjanje in širjenje kmetijskih površin 
ter preprečevanje zaraščanja, ki bo ohranilo poseljenost 
in podobo krajine. prednost imajo upravičenci, katerih 
osnovni vir preživljanja je kmetijstvo.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija
pogoji za dodelitev: 
- lokacija zemljišča v občini Trbovlje,
- vlagatelj je vpisan v register kmetijskih gospodarstev
- najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin
- z investicijo se ohranjajo in širijo kmetijske površine
- zemljiškoknjižni izpiski in veljavna pogodba o nakupu.
Višina sofinanciranja: do 100% notarskih stroškov
upravičeni stroški: notarski stroški

uREJANJE kmETIJSkIh zEmLJIšČ

4.1. Sofinanciranje postavitve novih in ohranjanje 
obstoječih črednih pašnikov
Namen ukrepa: ohranjanje in širjenje pašne površine, 
obnova travne ruše z dosejevanjem ter preprečevanje 
zaraščanja kmetijskih površin, posebej tam, kjer so 
pogoji obdelave težji.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
pogoji za pridobitev sredstev:
- upravičenci obdelujejo najmanj 1 ha primerljivi 

kmetijskih površin, v lasti ali v najemu,
- najmanjša površina ureditve črednega pašnika znaša 

0,5 ha,
- živina (govedo, konji, drobnica) se na pašniku že 

pase,
- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa 

kmetijsko svetovalni službi v razpisnem roku. k vlogi 
mora predložiti račune in vsa potrebna soglasja ter 
pašni načrt, katerega izdela kmetijsko svetovalna 
služba, iz katerega je razvidna površina pašnika, način 
paše ter stalež živine.

Višina sofinanciranja: do 25.000 SIT/ha,.
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda kmetijsko 
svetovalne službe in predloga sklepa komisije.
upravičeni stroški: žična ograja (izolator, žica), električni 
pastir, zemeljska dela in ostala potrebna oprema.

4.1.1. Sofinanciranje novozgrajenih in vzdrževanje ali 
rekonstrukcija uničenih in dotrajanih gozdnih vlak, tako 
da bodo primerne za vlečenje lesa s sodobnimi stroji. 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
pogoji za pridobitev sredstev:
- upravičenci je lastnik gozdne posesti na območju 

občine Trbovlje.
- upravičenec se prijavi na javni razpis, k vlogi predloži 

pozitivno mnenje o gradnji ali rekonstrukciji gozdne 
vlake s strani zavoda za gozdove Slovenije – krajevna 
enota zagorje in račun izvajalca ali izjavo, da je delal 
sam.

Višina sofinanciranja: 
- gradnja ali rekonstrukcija vlake, katera je namenjena 

izključno uporabi lastnikov gozda – do 70% vrednosti 
del;

- gradnja ali rekonstrukcija vlake, katero poleg lastnikov 
uporabljajo tudi ostali občani (sprehajalci, rekreativci, 
lovci, motoristi, kolesarji) – do 90% vrednosti del.

Način izplačila: na osnovi zapisnika o prevzemu vlak – 
novogradnja/rekonstrukcija, izdanega s strani zgS – ke 
zagorje. 
upravičeni stroški: porabljen material, gorivo, opravljeno 
delo.
priloga: zapisnik o prevzemu vlak.

4.2. male agromelioracije (osuševanje, namakanje, 
vzdrževanj) 
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del, 
ki ne pomenijo posega v prostor, v smislu posodobitve 
zemljišč za lažjo obdelavo tal in povečanje proizvodnih 
zmogljivosti, izboljšanje fizikalnih, kemičnih in bioloških 
lastnosti tal ter zaokroževanja površin od 0,5 ha do 4 
ha na lastnika, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje 
varovanja okolja.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
pogoji za pridobitev sredstev:
- pravne in fizične osebe, ki obdelujejo najmanj 1 ha 

primerljivih kmetijskih površin,
- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa s 

priloženimi soglasji sosednih lastnikov, kjer je to 
potrebno (investicija bi vplivala na zemljišče ali objekt 
sosednih lastnikov) ter ostale priloge (posestni list 
in mapno kopijo, račune o opravljenih storitvah in 
nakupu materiala, dovoljenje pristojnega organa, če 
gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko).

Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov. 
Višina sofinanciranja je glede na izvedena dela različna, 
in sicer:

4.2.1 Izravnava terena, odstranjevanje grč, nasutje 
terena, ipd – do višine 30.000 SIT/ha, 
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4.2.2 Odstranjevanje skalnatih samic, pikiranje skalnatih 
samic, izravnava terena, ipd – do višine 30.000 SIT/ha, 

4.2.3 manjše odvodnjavanje, ki ni poseg v prostor 
(usmeritev manjših izvirov v bližnje potoke ali skupne 
kanale, kjer ni nevarnosti za plazenje zemlje – do 
50.000/ha.
Način plačila: na podlagi predhodnega ogleda in 
pozitivnega mnenja strokovnih služb za okolje in prostor 
Občine Trbovlje (nevarnosti plazenja, vdori, ipd) in sklepa 
komisije.
upravičeni stroški: zemeljska in gradbena dela izvajalca, 
stroški materiala (kanalete, pesek, drenažne in betonske 
cevi, ipd.).

IzOBRAŽEVANJE IN dRušTVENE dEJAVNOSTI

7.1. Izobraževanje kmetov
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja 
kmečkih žena in kmetov, predvsem na področju 
dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije 
kmetij, seznanjanje z obstoječo zakonodajo in sodobno 
tehnologijo, predstavitev možnosti za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja 
ter organiziranje strokovnih seminarjev za področje 
kmetijstva.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija, 
posredno – plačilo storitev.
pogoji za dodelitev sredstev:
- fizične osebe, ki so opravile izobraževanje oziroma 

usposabljanje pri pooblaščeni instituciji. prosilci 
oddajo vloge na podlagi javnega razpisa s priloženimi 
računi in dokazili o opravljenem izobraževanju oziroma 
usposabljanju (certifikat, potrdilo, licenca),

- strokovne službe (kmetijsko svetovalna služba, zavod 
za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja ter 
delavnic) na podlagi izdelanega programa izobraževanja 
in usposabljanja podpišejo letne pogodbe. Izvajalci so 
dolžni predložiti dokazila o strokovni usposobljenosti 
za izvajanje tovrstne dejavnosti. k računu je potrebno 
priložiti poročilo o izvedenem izobraževanju in 
usposabljanju ter seznam udeležencev.

Višina sofinanciranja: 
- za fizične osebe - do 50%, vendar največ 50.000 SIT 

na upravičenca letno
- za strokovne službe – do 100% stroškov storitev 

predavateljev in najema prostorov, vendar največ 
80.000 SIT na izobraževanje 

upravičeni stroški: 
- fizične osebe: preizkusi znanja iz varstva rastlin, tečaji 

higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne 
vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe 
preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, 
izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, 
usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih 

tehnologij, ostala strokovna izobraževanja.
- strokovne službe: stroške storitev (najem prostora, 

predavatelj, pisno gradivo za udeležence, ipd),

7.2 podpora za delovanje društev, združenj
Namen ukrepa: spodbujanje delovanja društev in skupin 
na področju kmetijstva in gozdarstva, ki so neprofitna in 
se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija 
(dotacija).
pogoji za pridobitev sredstev:
- dejavnost društva, združenja poteka na področju 

občine Trbovlje in se ne ukvarjajo s pridobitno 
dejavnostjo in ne pridobivajo sredstev iz državnega 
proračuna ali nacionalnih zvez,

- prednost imajo društva, ki imajo sedež v Občini 
Trbovlje,

- finančno ovrednoten program dela po posameznih 
postavkah z obrazložitvijo za tekoče leto in finančno 
poročilo o delu društva, združenja v preteklem letu,

- potrdilo o registraciji društva, če je društvo ustanovljen 
na novo.

zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo društva in 
združenja na podlagi javnega razpisa.
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov, 
vendar največ 200.000 SIT letno.
upravičeni stroški: najem stojnice na predstavitvah, 
materialni stroški za predstavitev (surovine za degustacijo, 
embalaža), stroški transporta, izdelava promocijskega 
gradiva in biltenov, stroški izobraževanja in usposabljanja 
(predavatelj, potni stroški predavatelja, gradivo), stroški 
najema prostorov, stroški prevoza za potrebe strokovnih 
ekskurzij, ki jih organizira društvo.

7.3 Strokovne ekskurzije
Namen ukrepa: strokovni napredek, doseganje višje 
ravni kakovosti proizvodnje, širitev trgov.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
pogoji za dodelitev sredstev:
- strokovne službe (kmetijsko svetovalna služba, zavod 

za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja 
ter delavnic), ki organizirajo ekskurzije na podlagi 
izdelanega programa izobraževanja in usposabljanja 
in letne pogodbe. k računu je potrebno priložiti 
poročilo o izvedeni strokovni ekskurziji in seznam 
udeležencev.

Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov na 
ekskurzijo, vendar največ 50.000 SIT na ekskurzijo
upravičeni stroški:stroški prevoza, strokovnega ogleda 
in prikaza (izobraževanje,demonstracije).

7.4 Izvajanje poizkusov, demonstracij, raziskav, razstav 
in drugih strokovnih prireditev
Namen ukrepa: povečanje donosnosti, optimizacije 
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proizvodnje na področji živinoreje in rastlinske 
proizvodnje, uvajanje tehnoloških izboljšav ter iskanja 
optimalnih rešitev na lokalnem področju, vključevanje 
v promocijo na področju kmetijstva v smislu širitve trga 
kmetijskih proizvodov.
Vrsta finančne intervencije: posredno – plačilo storitev 
in materiala.
pogoji za dodelitev sredstev:
- strokovne službe (kmetijsko svetovalna služba, zavod 

za gozdove), ki organizirajo izvedbo poizkusov, 
demonstracij, raziskav na območju Občine Trbovlje s 
pomočjo kmetov na podlagi izdelanega programa in 
letne pogodbe. Izvajalci morajo predložiti dokazilo, da 
so strokovno usposobljeni za opravljanje storitev. k 
računu je potrebno priložiti poročilo o izvedeni storitvi 
(poskus, demonstracija, raziskava, ipd.) in porabi 
materiala ter seznam udeležencev,

- fizične osebe, pri katerih se je izvajal poskus, raziskava 
ali demonstracija na podlagi programa kmetijsko 
svetovalne službe. zahtevek se vlaga na podlagi 
javnega razpisa.

Višina sofinanciranja: 
- strokovne službe – do 100% upravičenih stroškov, 

vendar največ 150.000 SIT na leto
- fizične osebe - do 50% upravičenih stroškov, vendar 

največ 100.000 SIT na leto v primeru kadar mora 
fizična oseba sama poskrbeti za poizkusni material.

upravičeni stroški:
- strokovne službe – materialni stroški (sadike, gnojilo, 

folije, ipd.), stroški izvedenih meritev usposobljenih 
izvajalcev (inštitut, ipd.), stroški prevoza naprav 
in strojev za prikaz demonstracije oz. poskusa ali 
raziskave, stroški najema ustreznih naprav in strojev, 
ipd.

- fizične osebe: materialni stroški (sadike, gnojilo, folije, 
steklo, ipd.) 

4. upravičenci do razpisanih sredstev so:

- pravne osebe – društva in združenja, ki delujejo 
in izvajajo nepridobitno dejavnost na področju 
kmetijstva,

- fizične osebe – ki so državljani R Slovenije, imajo v 
lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijske obdelovalne 
površine na območju občine Trbovlje in si vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem 
državnem organu (imajo kgm-mId).

5. Naslov in rok za vložitev vlog

Vloge se pošljejo na naslov Občina Trbovlje, mestni trg 
4, 1420 Trbovlje in sicer do 20. septembra 2006.

6. Informacije

dodatne informacije in obrazce lahko vlagatelji dobijo na 

Občini Trbovlje (56 27 933).

številka 334-1/2006 
datum: 27.06.2006

ŽupAN OBČINE 
TRBOVLJE

Bogdan BAROVIČ, s.r.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA 
TRBOVLJE d.o.o. 

26

CENIK OSNOVNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI- 
TOPLOTNE ENERGIJE  

z veljavnostjo od 1.7. 2006 dalje 

Na podlagi uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne uporabnike (ur.list RS št. 43/06) se 
dne 1.7.2006 zvišajo cene ogrevanja in sicer:
- ogrevanje pavšal za 2,95 %
- ogrevanje po števcu 
- gospodinjstva, ustanove za 2,95%
- industrija za 2,95 %
- ogrevanje vode
- gospodinjstvo, ustanove za 2,95 %
- industrija za 2,95 %
- povprečno zvišanje cen za 2,31 %
- cena za priključno moč se ne spremeni
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založili občini hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

OBRAČUN PO ŠTEVCU 

1. VARIABILNI STROškI (SIT/mWh) 

 cena brez ddV ddV 20% cena z ddV  cena v EuR

gOSpOdINJSTVO  11.788,63 2.357,73 14.146,36 59,03

uSTANOVE  11.788,63 2.357,73 14.146,36 59,03

INduSTRIJA  14.754,77 2.950,95 17.705,72 73,88

2. FIkSNI STROškI (SIT/mW/leto) 

gOSpOdINJSTVO 3.657.829,00 731.565,80 4.389.394,80  18.316,62

uSTANOVE 3.657.829,00 731.565,80 4.389.394,80  18.316,62

INduSTRIJA 3.853.869,30 770.773,86 4.624.643,16  19.298,29

OBRAČUN PO PAVŠALU (SIT/MWh) 

gOSpOdINJSTVO 16.584,62 3.316,92 19.901,54 83,05

uSTANOVE 16.584,62 3.316,92 19.901,54 83,05

INduSTRIJA  27.724,76 5.544,95 33.269,71  138,83

OGREVANJE VODE (SIT/m3) 

gOSpOdINJSTVO  1.529,56  305,91 1.835,47 7,66

uSTANOVE  1.529,56  305,91 1.835,47 7,66

INduSTRIJA  1.922,89  384,58 2.307,47 9,63

povprečna prodajna cena 17.166,00  3.433,20 20.599,20 85,96

direktor 
milan Žnidaršič, dipl.inž.grad., s.r.

Opomba: cene iz SIT v EUR so preračunane po 
centralnem paritetnem tečaju, ki znaša 1 EUR = 
239,640 SIT


