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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ur. list rS 
št. 51/2006-uPB1), Statuta občine Hrastnik (ur. vestnik 
Zasavja št. 3/99, 20/03) in Pravilnika o finančnih 
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini 
Hrastnik (ur. vestnik Zasavja št.4/04) Občina Hrastnik, 
Pot Vitka Pavliča 5, objavlja

Drugi javni razpis 
za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva v občini Hrastnik za leto 2006

I. Predmet razpisa:

Predmet razpisa so subvencije, ki se bodo dodeljevale 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Hrastnik.

II. Višina sredstev:

Znesek razpisanih subvencij znaša 1.200.000,00 SIt. 
Sredstva za leto 2006 bodo razdeljena na naslednje 
postavke: 
  ZNESEK v SIT
Postavka: 4111001 Strukturni ukrepi v 
kmetijstvu in živilstvu

1.200.000,00

1.Sofinanciranje naložb v objekte in opremo na 
kmetiji 
a) hlev, kašča, kozolec, objekti za dopolnilno 
dejavnost, mlečne zbiralnice,
b) naložbe v vrtnarstvo
c) naložbe v namakalni sistem in oskrbe 
pašnikov z vodo

1.200.000,00

III. upravičenci za subvencije

Za subvencijo lahko zaprosijo:
- fizične osebe-državljani republike Slovenije, ki 

se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju 
občine Hrastnik in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 
ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem 
območju ter so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem 
organu (imajo kmg-mID).

IV. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije

Splošni pogoji:
a) upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne 

namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji 
pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev 
iz državnih ali mednarodnih virov oz. koliko sredstev 
so iz teh virov za določen namen že prejeli. 

b) Pri izbiri in izplačilu subvencije imajo prednost tisti, 
ki še nikoli niso uveljavljali subvencij iz posameznih 
postavk in so njihove naložbe razvojno usmerjene ter 
tisti, ki vlagajo v dopolnilne dejavnosti.

c) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, 
ki se izvajajo na območju občine Hrastnik.

d) V kolikor se v postopku reševanja ugotovi, da je 
upravičenec podal neresnične in napačne podatke 
(npr. oddal staro dokumentacijo, trenutno stanje 
pa je drugačno, ipd.) se upravičencem s sklepom 
prepove pravica do subvencij iz naslova pospeševanja 
kmetijstva za leto 2006.

e) upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do 
dneva vračila sredstev.

f) upošteva se ustrezna dokumentacija za tekoče leto 
in ustrezna dokumentacija za namene, ki so jih začeli 
izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu (od 
2.6.2005 dalje).

g) Subvencije se bodo izplačevale v skladu s 
proračunskimi prilivi.

1. Sofinanciranje naložb v objekte in opremo na 
kmetiji

1.1. Investicije v objekte in opremo (novogradnje, 
adaptacije, oprema)

Namen ukrepa: izboljšanje in izpopolnjevanje pogojev za 
rejo plemenskih živali, uvajanje tehnoloških posodobitev, 
spodbujanje ekološkega kmetovanja in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji.

Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
- najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč (lastnih ali v najemu - 

njiva, vrt, travnik, pašnik, sadovnjak) in najmanj 3 gVŽ. 
Do subvencij za rastlinjake, plastenjake in sadovnjake 
so upravičeni kmetje, ki obdelujejo najmanj 1 ha 
kmetijskih zemljišč (lastne ali v najem) na območju 
Hrastnika.

 1 gVŽ  = plemenska krava (gVŽ glava velike živine)
 0,6 gVŽ = biki in voli za pitanje do 2 let
 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
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Zahtevek za sofinanciranje se vlaga na podlagi javnega 
razpisa na osnovi predložitve predračunov oziroma 
računov, gradbenega dovoljenja oziroma lokacijske 
informacije (če gre za rekonstrukcijo ali obnovo), načrtov 
in projektov, posestnega lista. k zahtevku je potrebno 
pridobiti pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe k 
predvideni investiciji (potrditev razpisne dokumentacije).

Višina sofinanciranja: 
- vrednost na računu znaša najmanj 10.000,00 SIt (za 

upravičen strošek),
- do 50 % upravičenih stroškov investicije, 
- do 12 % zgoraj odobrenih upravičenih stroškov se 

lahko nameni za projektno dokumentacijo, pridobitve 
dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska informacija, 
ipd.), programi ali načrti investicije.

V kolikor upravičenec prijavi več vrst investicij, lahko 
pridobi skupno subvencijo iz naslova investicij v objekte 
in opremo največ 1.000.000,00 SIt na leto za vse 
investicije navedene v postavki 1.1.

upravičeni stroški in dodatni pogoji pri posameznih 
investicijah:

1.1.1.  Adaptacija strehe hleva, kozolca, kašče: projektna 
dokumentacija, stroški pridobitve dovoljenj 
(gradbeno dovoljenje, lokacijske informacije), 
strešna kritina, žlebovi, leseno ogrodje, vijaki, 
žičniki, tesarsko-kleparska dela izvajalca, ipd. 

1.1.2.  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.). 

1.1.3.  Adaptacija zunanjosti objektov (obnova fasade, 
tramov, ipd.) hleva ali kašče: stroški pridobitev 
dovoljenj in projektov ali načrtov, slikopleskarska 
dela in kleparsko-tesarska dela izvajalca ter stroški 
materiala (izolacija, mreža, fasadna barva, jubizol, 
ipd.).

1.1.4.  Adaptacija oken, vrat, lestev, poda, pregrad za 
živali, krmnih korit v hlevu ali kašči: stroški dela 
izvajalca in materiala (okna, vrata, steklo, lestve, 
korita, lesa za tla, stojišča, ipd.).

1.1.5.  Pleskanje notranjih površin hleva ali kašče: stroški 
slikopleskarskega dela izvajalca in materiala 
(apno, jupol, ipd.)

1.1.6.  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.

1.1.7.  Nakup opreme za hlev: molzne naprave, puhalnik 
sena, naveze, napajalniki, krt za čiščenje gnoja, 
in druge naprave za povečanje pridelave mleka in 
mesa.

1.1. 8.  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.

1.1.9.  Vzdrževanje in obnova mlečnih zbiralnic, mlečnih 
bazenov: projektna dokumentacija, gradbeno 
dovoljenje, stroški ostalih ustreznih dovoljenj, 
zemeljsko-gradbena ter kleparsko-tesarska dela 
izvajalca, nakup bazena, 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.

-  upravičencev za posamezno zbiralnico ali bazen 
je lahko več, v tem primeru se odda en zahtevek z 
navedbo vseh koristnikov sredstev. 

1.2. Vrtnarstvo 

Namen ukrepa: spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski 
proizvodnji na manjših kmetijah, večji izkoristek kmetijskih 
zemljišč in ustvarjanje dodatnega vira dohodka, kjer so 
pogoji kmetovanja manj ugodni.

Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- regresirajo se plastenjaki od 70 do 500 m2 pokrite 

površine oziroma steklenjaki od 50 m2 naprej,
- fizične osebe oddajo vloge na podlagi javnega razpisa 

v razpisnem roku ter priložijo program in kopije 
predračunov oziroma računov ter ustrezna soglasja 
in pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe. 
Zahtevek obravnava komisija.

Višina sofinanciranja: 
- do 50 % upravičenih stroškov investicije (ogrodje, 

folija, ali druge vrste kritine - steklo, pleksi steklo, 
ipd.), sadilne mize, namakalni sistem, ogrevalni 
sistem, prezračevalni sistem, električna in vodovodna 
napeljava, stroški postavitve rastlinjaka oz. plastenjaka, 
linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in 
ostala oprema),

- do 12 % zgoraj odobrenih upravičenih stroškov 
investicije za projektno dokumentacijo, pridobitve 
dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska informacija, 
ipd.), programi ali načrti investicije.

upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrt, 
stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, (ogrodje, folija, ali 
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druge vrste kritine - steklo, pleksi steklo, ipd.), sadilne 
mize, namakalni sistem, ogrevalni sistem, prezračevalni 
sistem, električna in vodovodna napeljava, stroški 
postavitve rastlinjaka oz. plastenjaka, linije za vzgojo 
sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala oprema.

1.3. Izgradnja namakalnega sistema in oskrbe 
pašnikov z vodo

Namen ukrepa: zagotavljanje rastnih pogojev v rastlinski 
proizvodnji in oskrba živine na pašnikih z vodo.

Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
- lokacija zemljišč na območju Občine Hrastnik,
- upravičenci obdelujejo najmanj 3 ha kmetijskih 

zemljišč (lastnih ali v najemu – njiva, travnik, pašnik, 
sadovnjak),

- najmanjša površina ureditve namakalnega sistema 
znaša 0,2 ha,

- prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku. k vlogi mora predložiti račune in vsa 
potrebna soglasja pristojnih služb.

Višina sofinanciranja: 
- do 50% upravičenih stroškov,
- za projektno dokumentacijo ali načrte in stroške 

pridobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12% 
zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije.

Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda kmetijsko 
svetovalne službe in predloga komisije.

upravičeni stroški: materialni stroški naprave ter storitev 
za delovanje namakalnega sistema.

V. Vloge:

a) Prijava in razpisni rok ter odpiranje vlog: 

Poziv za javni razpis se prične 8.9.2006 in zaključi do 
27.9.2006 do 17.00 ure (vloge morajo do te ure pripeti 
v vložišče Občine Hrastnik). rok za oddajo dokazil o 
plačilu posameznih računov, situacij, dovoljenj, ipd. velja 
do 1.11.2006.

Odpiranje vlog:
- odpiranje vlog bo izvedeno v četrtek dne 28.9.2006.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih 
za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega 
razpisa. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z 
oznako: “Ne odpiraj – vloga za javni razpis” z navedbo 
naslova “ kmEtIJStVO 2006” na prednji in polnim 
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 

Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov: Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po pošti ali 
v vložišče občinske uprave). 

b) Popolnost vlog

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge oz. zahtevki 
bodo zavrnjeni. Vloga je popolna, če vlagatelj do 
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, 
predloži pravilno zapečatene 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 označene vloge odprla in ugotovila 
njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. 
Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z določbami 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo komisija 
izločila. komisija bo v 8 dneh od odpiranja vlog pozvala 
tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da 
jih najkasneje v roku 5 dni dopolnijo. Popolne vloge bo 
komisija ocenila, pri čemer bodo imeli prednost pri izbiri 
za dodelitev sredstev predlagatelji: 
- ki v prejšnjih letih še niso pridobili nepovratna sredstva 

za posamezen ukrep 
- ki imajo razvojno naravnane investicije.

V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge 
se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene.

d) Obveščanje o izboru

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 
dneh po odpiranju vlog.

e) razporeditev sredstev

Na podlagi strokovne odločitve komisije, bo s strani 
pristojnega občinskega organa izdan sklep oz. sklenjena 
pogodba.

VI. razpisna dokumentacija in informacije: 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez 
plačila na Občini Hrastnik (v vložišču občinske 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 5634 380 
e-mail: kss.trbovlje@kgzs.si, kontaktna oseba: Nada 
grešak, od 8.00-10.00 ure,

2. Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo od 8.00-10.00 ure, tel.: 03 5654 392 
ali 03 5654 350 kontaktna oseba: radojka Odžič e-
mail: radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.: 330-03/2006
Hrastnik, 7.9.2006

ŽuPAN  
OBČINE HrAStNIk
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