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Obœina Velike Laøœe objavlja na podlagi proraœuna za leto 
2007 in sprejetega letnega programa ukrepov na podroœju 
gospodarstva 

J A V N I  R A Z P I S 

ZA DODELITEV POMOŒI 
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 

V OBŒINI VELIKE LAØŒE ZA LETO 2007

1. Predmet javnega razpisa je sof inanciranje predstavi-
tve podjetnikov na sejmih

2. Viøina sredstev je 7.000,00 EUR. 
3. Upraviœenci so gospodarske druæbe in samostojni 

podjetniki, ki imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe..
4. Sof inancirajo se stroøki najemna sejemskega  pro-

stora za predstavitev na sejmu v Sloveniji in stroøki 
prevozov razstavljavcev  na sejme v tujino. Sof inaci-

rajo se predstavitve na sejmih, ki so potekali od 1. 1. 
2007 dalje.

5. Viøina pomoœi je 40% stroøkov najema prostorov in 
40 % stroøkov kilometrine za prevoz v tujino. Sred-
stva se dodeljujejo do porabe.

6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priloæiti fotokopije raœunov.

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe do 
porabe sredstev oz. najkasneje do  30. 11. 2007. 

Vse potrebne  informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Je-
rica Tomøiœ Luøin, tel. 7810369, jerica.tomsic-lusin@velike-
lasce.si).

Æupan  Obœine   Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Obœina Velike Laøœe objavlja na podlagi proraœuna za leto 
2007, Pravilnika o dodeljevanju pomoœi za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Velike Laøœe in spre-
jetega letnega programa ukrepov na podroœju kmetijstva za 
leto 2007

J A V N I   R A Z P I S 

za dodelitev pomoœi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeæelja v Obœini Velike Laøœe za leto 2007

  
Predmet javnega razpisa je:

I.  posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naloæbe v
    æivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo) 
1. Viøina sredstev je 12.000,00 EUR.
2. Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe ter re-
dijo minimalno 5 GVÆ.

3. V okviru ukrepa se sof inancirajo naslednje naloæbe:
• stroøki za pripravo naœrta za novogradnjo in adaptacijo 

hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, 
temeljeœega na zakonodaji Skupnosti;

• stroøki za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev 
izpustov,

• nakupa in montaæe nove tehnoloøke opreme za krmljenje,  
molæo in izloœke; 

• nakup materiala, opreme in stroøki izgradnje pomoænih 
æivinorejskih objektov (gnojne jame, gnojiøœa, seniki, silosi, 
…) - sof inanciranje adaptacije in rekonstrukcije gnojnih jam 
in gnojiøœ zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva 
ni mogoœe;

• nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije; 
• prva postavitev oz. prestrukturiranje obstojeœih intenziv-

nih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
• stroøki nakupa zemljiøœ  v vrednosti do 10 % upraviœenih 

stroøkov naloæbe;
• stroøki nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajoœo opre-

mo;
• stroøki nakupa in postavitve mreæ proti toœi,
• stroøki projektne dokumentacije in stroøki kot so honorarji 

arhitektov, inæenirjev, svetovalcev, stroøki za øtudije izve-
dljivosti, nakup patentov in licenc.

4. Viøina pomoœi je 10 % upraviœenih stroøkov investicije. 
Sof inanciranje velja za vse investicije z datumom raœuna 
od 1. 1. 2007 dalje. Sredstva se bodo dodelila do porabe 
sredstev glede na datum prejema oz. oddaje vloge.

5. Vlogi je potrebno priloæiti fotokopiji C in D obrazca iz 
zahtevka za kmetijske subvencije, fotokopijo raœuna in 
izjavo, da vlagatelj za isto investicijo ni pridobil sredstev 
iz dræavnega proraœuna. V primeru gradnje je potrebno 
priloæiti ustrezna upravna dovoljenja.

II. urejanje paønikov
1. Viøina sredstev je 1.500,00 EUR. 
2. Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe ter redi-
jo æivino.

3. Sof inancirajo se stroøki za nakup opreme za ogradi-
tev paønikov z elektriœno ograjo, ki mora biti najmanj 

dvoæiœna in pregraditev paønika na paøne œredinke, stroøki 
nakupa opreme za ureditev napajaliøœ za æivino. Sredstva 
se dodelijo za novogradnjo paønika ali za obnovo paønika, 
starejøega od 10 let. Minimalna velikost novozgrajenega  
paønika je 1 ha. Sof inancira se ureditev paønikov, ki so bili 
narejeni od 1.1.2007 dalje.

4. Viøina pomoœi je 100 EUR/ha urejenega paønika. 
5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priloæiti 

naœrt paønika  in fotokopiji C in D obrazca iz zahtevka za 
kmetijske subvencije ter izjavo, da vlagatelj za isto investi-
cijo ni pridobil sredstev iz dræavnega proraœuna. Morebi-
tne najemne pogodbe je potrebno overiti na upravni enoti 
(krajevnem uradu).

III. urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)
1. Viøina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe.

3. Sof inancirajo se stroøki odstranjevanja skal, zarasti, ravna-
nja zemljiøœa, nasipanja, stroøki urejanja, obnove in izgra-
dnje dovoznih poti: stroøki strojnih storitev od 1. 1. 2007 
dalje.

4. Viøina pomoœi je 50 % stroøkov strojnih storitev. Pomoœ se 
dodeljuje do porabe sredstev.

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priloæiti fo-
tokopiji C in D obrazca iz zahtevka za kmetijske subven-
cije. 

IV. pomoœ za plaœilo zavarovalnih premij za æivali
1. Viøina sredstev je 2.500,00 EUR.
2. Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe ter redi-
jo æivino.

3. Sof inancira se zavarovalna premija za zavarovanje æivine 
od 1.1. 2007 dalje.

4. Viøina pomoœi je 50% zavarovalne premije pod pogojem, 
da pomoœ ni bila dodeljena tudi na dræavnem nivoju.

5. Vlogi je potrebno priloæiti fotokopije dokazil o plaœilu za-
varovalne premije.

V. usposabljanje in izobraæevanje kmetov
1. Viøina sredstev je 500 EUR.
2. Upraviœenci so registrirana stanovska in interesna zdruæenja 

in zveze, ki delujejo na podroœju kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane na obmoœju obœine ali regije, organizacije, ki 
so registrirane za izvajanje tehniœne pomoœi na podroœju 
kmetijstva na obmoœju obœine ali regije.  

3. Sof inancirajo se stroøki organiziranja programov usposa-
bljanja, izvedenih od 1.1.2007 dalje.

4. Viøina pomoœi je 50 % stroøkov usposabljanja in 
izobraæevanja. Sredstva se dodeljujejo do porabe.

5. Vlogi je potrebno priloæiti program usposabljanja in se-
znam udeleæencev iz obmoœja obœine.

VI.  sof inanciranje naloæb za opravljanje dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah in v træenje kmetijskih proizvodov in 
storitev

1. Viøina sredstev je 500 EUR.
2. Upraviœenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in œlani 

kmeœkega gospodinjstva, ki imajo registrirano dopolnilno 

dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano v re-
gister kmetijskih gospodarstev  ter ima sedeæ na obmoœju 
obœine.

3. Sof inancirajo se naloæbe od 1.1.2007 dalje za naslednje 
vrste namenov:

• predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v Prilogi 1 
Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnil-
nih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, øt. 61/2005), 

• predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 
1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopol-
nilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, øt. 61/2005),

• turizem na kmetiji,
• dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji,
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
• kompostiranje organskih snovi.
• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, 
• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 

orodji in æivalmi ter oddajo le - teh v najem,
• izobraæevanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdar-

sko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
4. Viøina pomoœi je 10% stroøkov investicije. Sredstva se do-

deljujejo do porabe.
5. Vlogi je potrebno priloæiti fotokopije raœunov in izjavo, da 

vlagatelj za isto investicijo ni pridobil sredstev iz dræavnega 
proraœuna. V primeru gradnje je potrebno priloæiti fotoko-
pije ustreznih upravnih dovoljenj.

 
Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe do 
porabe sredstev oz. najkasneje do  30. 11. 2007. 

Vse potrebne  informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Je-
rica Tomøiœ Luøin, tel. 7810369, jerica.tomsic-lusin@velike-
lasce.si).

   Æupan  Obœine   Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Na podlagi 16. œlena Statuta obœine Velike Laøœe 
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 - UPB) je 
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 1. izredni seji, dne 4. 
7. 2007 sprejel

P  R  A  V  I  L  N  I  K

o oddajanju poslovnih prostorov v najem

    1. œlen

S tem pravilnikom se doloœa postopek za oddajanje 
poslovnih prostorov (v nadaljevanju: poslovni prostori), 
prof itnega in neprof itnega znaœaja, ki so v lasti Obœine Veli-
ke Laøœe, pogoje za sklenitev in prenehanje najemne pogod-
be ter osnovna merila za doloœitev najemnine.

    2. œlen

Za poslovni prostor se øteje eden ali veœ prostorov, ki so 
namenjeni za poslovno dejavnost.

Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo o najemu 
poslovnega prostora.

Poslovni prostor se oddaja v najem za opravljanje dejav-
nosti v skladu s prostorskim naœrti in podrobnimi prostorski-
mi naœrti.

    3. œlen

O oddaji poslovnih prostorov na predlog komisije za 
oddajanje poslovnih prostorov (v nadaljevanju: komisija) 
odloœa æupan.

Komisijo imenuje Obœinski svet Obœine Velike Laøœe.

    4. œlen

Komisijo sestavljajo predsednik in dva œlana. Komisija je 
za svoje delo odgovorna Obœinskemu svetu Obœine Velike 
Laøœe.

Komisija opravlja naslednje naloge:
- obravnava podatke o poslovnih prostorih,
- predlaga naœin oddaje poslovnega prostora (z javnim 

nateœajem ali neposredno s pogodbo),
- opredeljuje pogoje javnega nateœaja  ter sestavine naje-

mne pogodbe,
- odloœa o prednostni listi oddajanja poslovnega prostora 

v primeru dveh ali veœ vlog,
- obravnava ugovore zoper sklep o oddaji poslovnih pro-

storov po izvedbi javnega nateœaja in predlaga æupanu 
staliøœa,

- predlaga æupanu prekinitev najemne pogodbe.

    5. œlen

Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik 
komisije. Predloge komisije so sprejeti z veœino glasov vseh 
œlanov. Na sejah se piøe zapisnik.

Strokovna in administrativno tehniœna dela opravljajo 
delavci obœinske uprave Obœine Velike Laøœe, ki tudi pripra-
vijo gradivo za delo komisije.

    6. œlen

Poslovni prostor se praviloma oddaja v najem na podlagi 
javnega nateœaja, izjemoma pa tudi neposredno z najemno 
pogodbo.
Javni nateœaj se izvede z zbiranjem ponudb.

Razpis javnega nateœaja mora vsebovati:
- lokacijo in velikost poslovnega prostora,
- izhodiøœno viøino najemnine za m2,
- predvideno namembnost poslovnega prostora,
- œas za katerega se poslovni prostor daje v najem,
- rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajøi 

od 15 dni od dneva objave,
- morebitne druge pogoje v zvezi s stanjem in uredi-

tvijo poslovnega prostora.
Vloge za dodelitev poslovnega prostora morajo prosilci 

poslati na naslov: Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Laøœe.

    7. œlen

Poslovni prostor se odda v najem tistemu prosilcu, kate-
rega prof itna oziroma neprof itna dejavnost po mnenju komi-
sije v najveœji meri ustreza trenutnim potrebam Obœine Veli-
ke Laøœe z gospodarskega in druæbenega vidika. 

    8. œlen

Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne 
pogodbe. Najemna pogodba mora vsebovati najmanj nasle-
dnja doloœila:

- navedbe poslovnih prostorov in stavbe, v kateri so 
prostori,

- doloœila o uporabi skupnih naprav in prostorov v 
hiøi,

- doloœila o œasu trajanja pogodbe,
- navedbo poslovne dejavnosti, ki se opravlja v teh 

prostorih,
- viøina najemnine in sorazmernih stroøkov vzdræevanja 

skupnih delov in naprav ter storitev v stavbi,
- doloœbe o vzdræevanju poslovnih prostorov,
- naœin prevzema poslovnega prostora ob najemu in 

naœin predaje ob prenehanju najemnega razmerja,
- doloœila o odpovedi in odpovednih rokih, œe je po-

godba sklenjena za nedoloœen œas,
- kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise pogod-

benih strank,
- sploøne doloœbe.

    9. œlen

Najemna pogodba se sklene za nedoloœen ali doloœen 
œas. Najemno pogodbo s strani najemodajalca podpiøe æupan 
obœine.

    10. œlen

Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podna-
jem.

    11. œlen

Najemno razmerje lahko preneha:
- s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
- z odpovedjo najemne pogodbe,
- s pretekom œasa, navedenega v najemni pogodbi,
- z odstopom od najemne pogodbe,
- zaradi krøenja pogodbenih doloœil.

Œe najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne po-
godbe, je odpovedni rok praviloma øest mesecev. 

Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
- œe najemnik tudi po opominu najemodajalca upo-

rablja poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali na 
naœin, ki povzroœa økodo imetju najemodajalca ali 
œe ne skrbi za redno in tekoœe vzdræevanje poslov-
nega prostora,

- œe najemnik ne plaœuje najemnine v roku dveh me-
secev od prejema opomina,

- œe oddaja poslovni prostor v podnajem,
- v drugih s pogodbo doloœenih primerih.

    12. œlen

Poslovni prostori so glede na vrsto dejavnosti razvrøœeni 
v dve skupini

A) za dejavnosti prof itnega znaœaja:
- proizvodnja dejavnost,
- trgovina in gostinska dejavnost, poøte, banke, zava-

rovalnice, ostale obrti, storitvene dejavnosti, upravni 
prostori podjetij,

- ostale pridobitne dejavnosti;
B) za dejavnosti neprof itnega znaœaja:
- dejavnost dræavnih organov,
- zdravstvena in lekarniøka dejavnost,
- ostale nepridobitne dejavnosti.

    13. œlen

Viøina najemnine je odvisna od vrste dejavnosti . Izklic-
na cena za poslovne prostore se doloœi v naslednji viøini:

najemnina 
v EUR/m2 
meseœno

A) dejavnost prof itnega znaœaja

    - trgovine, lokali, biroji 5

    - proizvodnja dejavnost 3

    - pomoæni prostori, garaæe, skladiøœa 1,5

B) dejavnost neprof itnega znaœaja

    - prostori upravnih organov ni najemnine

    - zdravstvena in lekarniøka dejavnost 5 

    - ostale nepridobitne dejavnosti ni najemnine

Æupan lahko v posameznih primerih na podlagi pred-
hodnega mnenja komisije sklene najemno pogodbo tudi za 
niæjo najemnino od izklicne.

    14. œlen

Najemnik poslovnega prostora lahko pridobi v najem 
tudi delno dokonœane ali poslovne prostore, potrebne veœjih 
investicijskih vlaganj.

Sredstva, ki jih je najemnik vloæil v investicijsko 
vzdræevanje poslovnih prostorov, se lahko poraœunajo z na-
jemnino pod pogojem, da je najemnik pred zaœetkom del 
pridobil pisno soglasje najemnodajalca o prenovi in viøini 
stroøkov prenove.

Najemodajalec in najemnik skleneta posebno pogodbo, 
s katero opredelita priznana vlaganja v ureditev poslovnih 
prostorov in naœin vraœanja teh vlaganj.

    15. œlen

Obœinski poslovni prostori se za potrebe druøtev in  hu-
manitarih dejavnosti dodelijo brez plaœila najemnine.

    16. œlen

Viøina najemnine se v najemni pogodbi doloœi po ceniku 
tega pravilnika. 

Najemnina za poslovni prostor se plaœa do 15. dne v 
mesecu za tekoœi mesec.

    17. œlen

Brez javnega nateœaja ali zbiranja pisnih ponudb se od-
dajajo v najem dvorane, sejne sobe, øportne dvorane in drugi 
podobni javni prostori, s katerimi razpolaga Obœina Velike 
Laøœe, druøtvom, politiœnim strankam ali drugim f iziœnim 
in pravnim osebam za opravljanje njihove dejavnosti za 
doloœene dneve oziroma ure v tednu.

Obœinski svet sprejme seznam in cenik teh prostorov, ki 
se na ta naœin dajejo v najem.

    18. œlen

Vse æe sklenjene pogodbe se uskladijo z novim pravilnikom v 
roku øest mesecev od uveljavitve tega pravilnika.

Øt.: 031-24/2007
Velike Laøœe, dne  4. 7. 2007

Æupan  Obœine   Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Na podlagi 36. œlena Zakona o kmetijstvu – uradno 
preœiøœeno besedilo (Uradni list RS, øt. 51/06) in 16. œlena 
Statuta Obœine Velike Laøœe – (Uradno glasilo Obœine Velike 
Laøœe, øt. 2/06 - UPB)  je Obœinski svet obœine Velike Laøœe 
na 1. izredni seji  dne 4. 7. 2007 sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju pomoœi za ohranjanje in razvoj
 kmetijstva in podeæelja v obœini Velike Laøœe

I. SPLOØNE DOLOŒBE

1. œlen
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik doloœa podroœje uporabe, pogoje ter vrste 
pomoœi  za kmetijska gospodarstva, mikropodjetja kot je 
opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) øt. 70/2001 z 
dne 12. januarja 2001 o uporabi œlenov 87 in 88 Pogodbe 
Evropske skupnosti pri pomoœi za majhna in srednje velika 
podjetja (UL L øt. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spre-
membami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) øt. 70/2001 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) øt. 1857/2006  z dne 15. de-
cembra 2006 o uporabi œlenov 87 in 88 Pogodbe pri dræavni 
pomoœi a majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s  
proizvodnjo in kmetijskih proizvodov in o spremembi Ured-
be (ES) øt. 70/2001 (UL L øt. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) 
(v nadaljevanju Uredba  za skupinske izjeme) in z Uredbo 
Komisije (ES) øt. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o upo-
rabi œlenov 87 in 88 Pogodbe  pri pomoœi de minimis  (UL L 
øt. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5)  za naloæbe v  dopolnilne 
in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Za mala in srednje velika podjetja se po tem pravilniku 
øtejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe 70/2001 z dne 12. 
1. 2001 o uporabi œlenov 87 in 88 Pogodbe ES pri dræavni 
pomoœi za majhna in srednje velika podjetja.

Prav tako se s tem pravilnikom doloœijo namen, 
upraviœenci, pogoji in merila za dodelitev proraœunskih sred-
stev za ukrepe, ki ne predstavljajo dræavne pomoœi.

2. œlen
(naœin zagotavljanja sredstev)

Sredstva  za izvajanja ukrepov ohranjanja in razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeæelja se zagotavljajo z Odlo-
kom o proraœunu Obœine Velike Laøœe za tekoœe leto.

3. œlen
(oblika pomoœi)

Pomoœi po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v doloœeni viøini za posamezne namene v obliki do-
tacij in subvencionirani obliki storitev.

4. œlen
(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-
men:

• »pomoœ« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz  
œlena 87 (1) Pogodbe,

• »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama 
v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiøkih  proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) 
øt. 104/2000, proizvode, ki se uvrøœajo v oznake KN 
4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki 
posnemajo ali nadomeøœajo mleko in mleœne proi-
zvode, kakor je navedeno v œlenu 3(2) Uredbe EGS øt. 
1898/87,

• »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod 
ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmeti-
jah za pripravo æivalskega ali rastlinskega proizvoda 
za prvo prodajo,

• »træenje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalo-
gi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za pro-
dajo, dobave ali katerega koli drugega naœina dajanja 
v promet razen prve prodaje primarnega proizvajal-
ca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake 
dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; 
prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec konœnemu 
potroøniku, se øteje za træenje, œe se opravlja v loœenih, 
za to namenjenih prostorih,

• »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima  manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilanœno 
vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR

• »bruto intenzivnost pomoœi« pomeni znesek pomoœi, 
izraæen kot odstotek stroøkov, za katere je projekt 
upraviœen do pomoœi. Vsi uporabljeni zneski so zneski 
pred odbitkom neposrednih davkov;

• »obmoœja z omejenimi moænostmi« pomeni obmoœja, 
kakor so jih dræave œlanice opredelile na podlagi œlena 
17 Uredbe (ES) øt. 1257/1999;

• »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje me-
rila, doloœena v skladu s œlenom 32 Uredbe (ES) øt. 
1698/2005;

• »slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenaœimo z 
naravnimi nesreœami,  pomeni vremenske pojave, kot 
so zmrzal, toœa, led, deæ ali suøa, ki uniœijo v posame-
znem pojavu veœ kot 30 % obiœajne letne proizvodnje 
doloœenega kmeta, doseæene v predhodnem triletnem 
obdobju, ali triletnega povpreœja, osnovanega na pred-
hodnem petletnem obdobju.

.

5. œlen
(vrste pomoœi)

Za uresniœevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeæelja v obœini se f inanœna sredstva usmer-
jajo preko sektorskih pravil za izvedbo naslednjih ukrepov:

Pravila za 
pomoœi 
v kmetijstvu

Ukrep

Skupinske
izjeme za 
kmetijstvo 

1. Naloæbe v kmetijska gospodarstva 
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb 
3. Premestitev kmetijskih poslopij 
    v javnem interesu¸
4. Pomoœ za plaœilo zavarovalnih premij 
5. Pomoœ za arondacijo 
6. Pomoœ za spodbujanje kakovostnih
    kmetijskih proizvodov 
7. Zagotavljanje tehniœne podpore 
    v kmetijstvu 

  Sploøna 
  pravila za  
  gospodarstvo 

1. Naloæbe za opravljanje dopolnilne 
    dejavnosti na kmetijah 
2. Naloæbe v opravljanje storitev in 
    træenje proizvodov in  storitev  
    s kmetij 

Ostali ukrepi  
obœine

1. Izvajanje projektov lokalne razvojne
    strategije (Leader) s podroœja zgoraj 
    navedenih ukrepov

6. œlen
(upraviœenci do pomoœi)

Upraviœenci do pomoœi so:
• pravne in f iziœne oseb, ki ustrezajo pogojem  mikro-

podjetij, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe (ES) øt. 
70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ima-
jo stalno bivaliøœe oziroma sedeæ v obœini,  so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. 
v zakupu kmetijska in gozdna zemljiøœa, ki leæijo na 
obmoœju obœine;

• œlani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno 
prebivaliøœe na naslovu nosilca dejavnosti - na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedeæ in kmetijske povrøine na 
obmoœju obœine,

• organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehniœne 
pomoœi na podroœju kmetijstva in gozdarstva;

• registrirana stanovska in interesna zdruæenja in zveze, 
ki delujejo na podroœju kmetijstva, gozdarstva in pre-
hrane na obmoœju obœine ali regije.

7. œlen
(letni program ukrepov)

Prednostne naloge in viøino sredstev v okviru navedenih 
vrst pomoœi za vsako leto so doloœene v letnem programu 
kmetijstva, ki ga sprejme Obœinski odbor za gospodarstvo, 

kmetijstvo in turizem na podlagi razpoloæljivih sredstev v 
proraœunu obœine.

Letni program ukrepov pripravi Obœinski odbor za go-
spodarstvo, kmetijstvo in turizem na osnovi doloœil pravilni-
ka in mora vsebovati najmanj:

• navedbo ukrepa¸ 
• viøino razpoloæljivih sredstev za posamezni ukrep, 
• predmet podpore, pogoje upraviœenosti, opraviœljive 

stroøke, upraviœence in f inanœne doloœbe za dodelitev 
sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravil-
nik ne doloœa.

8. œlen 
(naœin dodeljevanja sredstev)

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeæelja se bodo dodeljevala na podlagi predhodno iz-
vedenega  javnega razpisa, javne objave, nateœaja, sklepa 
æupana, potrjenih aktivnosti, skladno s pogoji in po postop-
ku, doloœenem v veljavnih predpisih.

V primeru pozitivne odloœitve se v obrazloæitvi sklepa 
opredelijo opraviœljivi stroøki, viøina sredstev in namen za 
katerega so sredstva namenjena.

Na podlagi sklepa (odloœbe) se z upraviœenci sklene po-
godba, s katero se podrobneje opredeli medsebojne obve-
znosti.

9. œlen
(merila in kriteriji)

Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeæelja po tem pravilni-
ku bodo podrobneje doloœena v javnem razpisu.

10. œlen
(javni razpis) 

Razpisi, nateœaji ali javna objava morajo vsebovati:
• namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
• viøino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
• pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo do-

kumentacije, ki mora biti priloæena vlogi,
• upraviœence za dodelitev sredstev,
• upraviœene stroøke,
• f inanœne doloœbe (najmanjøi znesek/najveœji znesek),
• merila za ocenjevanje vlog,
• rok za vloæitev zahtevkov, 
• rok, do katerega bodo prosilci obveøœeni o izidu razpi-

sa.
  Vloge morajo vsebovati z razpisom, nateœajem ali 
javno objavo zahtevane podatke, predvsem:
• osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedeæ), 

KMGMID øtevilko, davœno øtevilko, øtevilko raœuna za 
nakazilo sredstev,

• namen zahtevka,
• izjavo o toœnosti navedenih podatkov,
• izjavo, da upraviœenec za ta namen øe ni v tekoœem 

letu prejel sredstev iz dræavnega, obœinskega proraœuna 
ali mednarodnih virov, œe pa je, njeno viøino pridobi 
obœina od  dajalca pomoœi oz. njeno viøino dokaæe 
vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

• druge zahtevane priloge (predraœuni, raœuni, strokov-



na mnenja, …)

II. UKREPI

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

11. œlen
Naloæbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-

dnjo

Namen ukrepa: 
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturi-

ranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti 
in kakovosti v pridelavi, poveœanje zaposlenosti v kmetijstvu 
in ohranjanje obdelanosti kmetijskih povrøin v obœini.

Cilji ukrepa: 
• zmanjøanje proizvodnih stroøkov,
• izboljøanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
• izboljøanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljøanje naravnega okolja in 

izboljøanje higienskih razmer ali standarda za dobro 
poœutje æivali.

Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naloæbam v lastno primarno 

pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k 
Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, 
med, poljøœine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne ra-
stline in grmovnice, semena in ostali semenski material.

Med podpore v naloæbe v kmetijska gospodarstva se 
øtejejo:

• posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
• urejanje paønikov, 
• urejanje kmetijskih ter gozdnih zemljiøœ ter dostopov.

Upraviœenci do sredstev
Do sredstev so upraviœena kmetijska gospodarstva, vpi-

sana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini.

Sploøni pogoji upraviœenosti:
• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministr-
stvo za kmetijstvo,

• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k 
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
teæavah.

F inanœne doloœbe:
- f inanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sred-

stev,
- bruto intenzivnost pomoœi ne sme presegati 50% 

upraviœenih stroøkov na obmoœjih z omejenimi dejavniki ter 
40% upraviœenih stroøkov za ostala obmoœja

- pomoœ se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki 
niso podjetja v teæavah,

- najviøji znesek dodeljene pomoœi posameznemu podje-
tju ne sme preseœi 400.000 EUR v obdobju treh proraœunskih 
let ali 500.000 EUR, œe je podjetje na obmoœju z omejenimi 

dejavniki.
 Predmet podpore sta naslednja sklopa naloæb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Sredstva se dodelijo za naloæbe v æivinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo 
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobni-
ce se pomoœi dodelijo na obmoœjih z omejenimi dejavniki. 

Upraviœeni stroøki:
• stroøki za pripravo naœrta za novogradnjo in adaptaci-

jo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standar-
da, temeljeœega na zakonodaji Skupnosti;

• stroøki za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ure-
ditev izpustov,

• nakupa in montaæe nove tehnoloøke opreme za kr-
mljenje,  molæo in izloœke; 

• nakup materiala, opreme in stroøki izgra-
dnje pomoænih æivinorejskih objektov (gnoj-
ne jame, gnojiøœa, seniki, silosi, …) - sof inanci-
ranje adaptacije in rekonstrukcije gnojnih jam 
in gnojiøœ zaradi izpolnjevanja standarda nitratna di-
rektiva ni mogoœe;

• nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije; 
• prva postavitev oz. prestrukturiranje obstojeœih inten-

zivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
• stroøki nakupa zemljiøœ  v vrednosti do 10 % 

upraviœenih stroøkov naloæbe,
• stroøki nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajoœo 

opremo;
• stroøki nakupa in postavitve mreæ proti toœi,
• stroøki projektne dokumentacije in stroøki kot so ho-

norarji arhitektov, inæenirjev, svetovalcev, stroøki za 
øtudije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

2. Urejanje paønikov, kmetijskih zemljiøœ ter dostopov
Sredstva so namenjena urejanju paønih povrøin in pod-

pori paønemu in kosnemu izkoriøœanju travne ruøe. Sredstva 
se dodelijo za novogradnjo paønika ali za obnovo paønika, 
starejøega od 10 let. Sredstva so namenjena izvedbi manjøih 
zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, z namenom 
izboljøanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kme-
tijskih zemljiøœ.

Upraviœeni stroøki:
• stroøki za nakup opreme za ograditev paønikov z 

elektriœno ograjo in pregraditev paønika na paøne 
œredinke, stroøki nakupa opreme za ureditev napajaliøœ 
za æivino, 

• stroøki odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljiøœa, 
nasipanja: stroøki strojnih storitev, 

• stroøki urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: 
stroøki strojnih storitev,

• stroøki projektne dokumentacije.

12. œlen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Namen ukrepa
Z ukrepom æelimo ohranjati proizvodno in neproizvodno 

dediøœino na podeæelju – objekte/tradicionalne stavbe, ki bi 
lahko sluæile skupnemu pomenu  ter prispevati k privlaœnosti 
vaøkega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj 

drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore 
investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne 
in kulturne dediøœine na podeæelju. 

Cilji ukrepa:
• ohranitev naravne in kulturne dediøœine na podeæelju,
• prispevati k izboljøanju kvalitete bivanja na 

podeæelju,
• ureditev skupnih povrøin in objektov za razliœne na-

mene. 

Predmet podpore
Predmet podpore je sof inanciranje obnove objektov 

na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremiœne kulturne 
dediøœine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. 
Pomoœ se odobri:

• za investicije, namenjene ohranjanju znaœilnosti ne-
proizvodne dediøœine, ki se nahajajo na kmetijskih go-
spodarstvih (arheoloøke, zgodovinske znamenitosti), 

• za investicije ali prizadevanja za varstvo dediøœine 
proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska po-
slopja, œe naloæba ne povzroœi poveœanja zmogljivosti 
kmetije.

Upraviœenci do sredstev
Upraviœenci do dodelitve dræavnih pomoœi za ohranja-

nje tradicionalnih stavb so kmetijska  gospodarstva, ki so  vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba 
(objekt) pa leæi na obmoœju obœine. 

Upraviœeni stroøki
- stroøki za pripravo  dokumentacije za rekonstrukcijo 

(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta 
(posnetek stanja, arhitekturni in statiœni naœrt),  projekt gra-
dnje ali obnove, popis del, konservatorski program;

- stroøki za nabavo  materiala za obnovo;
- stroøki za izvajanje del. 

Sploøni pogoji upraviœenosti:
• objekt mora biti vpisan v register nepremiœne kulturne 

dediøœine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
podroœje kulture,

• obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovar-
stvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Za-
voda za varstvo kulturne dediøœine Slovenije, 

• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministr-
stvo za kmetijstvo,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
teæavah, 

• investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega 
od navedenih ciljev ukrepa.

F inanœne doloœbe:
Bruto intenzivnost pomoœi: 
• za naloæbe v neproizvodne objekte  do 100% dejan-

skih stroøkov,
• za naloæbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% 

dejanskih stroøkov oz. 75% na OMD, pod pogojem, 
da naloæbe ne povzroœijo poveœanja proizvodne zmo-
gljivosti kmetije

• dodatna pomoœ se lahko odobri v viøini do 100% za 

pokritje dodatnih stroøkov, ki nastanejo zaradi porabe 
tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohrani-
tev znaœilnosti kulturne dediøœine na stavbah. 

Najviøji znesek dodeljene pomoœi je 5.000 EUR na kme-
tijsko gospodarstvo na leto.

13. œlen 
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu

Namen ukrepa: 
Sof inanciranje premestitve kmetijskih poslopji v javnem 

interesu, ki temelji na pravni podlagi. 

Upraviœenci do sredstev
Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev in imajo povrøine in sedeæ 
na obmoœju obœine Velike Laøœe.

Upraviœeni stroøki
• razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev 

obstojeœih stavb,
• izgradnja nadomestnega modernejøega poslopja.

F inanœne doloœbe:
Bruto intenzivnost pomoœi:
• do 100 %  upraviœenih stroøkov, œe premestitev po-

slopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno 
postavitev obstojeœih stavb,

• œe je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi 
modernejøe poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% 
na OMD, na ostalih obmoœjih pa vsaj 60% poveœanja 
vrednosti poslopja po premestitvi. Œe je upraviœenec 
mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih 
obmoœjih ali 45% na OMD,

• œe je posledica premestitve poslopja poveœanje proizvo-
dne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%,  
na OMD pa vsaj 50% stroøkov v zvezi s poveœanjem 
zmogljivosti. Œe je upraviœenec mladi kmet, je njegov 
prispevek vsaj 55% na ostalih obmoœjih ali 45% na 
OMD.
Najviøji znesek dodeljene pomoœi je  5.000  € na kme-

tijsko gospodarstvo na leto. 

14. œlen
Pomoœ za plaœilo zavarovalnih premij

 Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s poveœanjem obsega zavarovanj 

zmanjøati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih 
naredijo neugodne vremenski pojavi, ki jih lahko izenaœimo 
z naravnimi nesreœami kot so spomladanska pozeba, toœa, 
poæar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjøati tveganja in 
izgub nastale zaradi bolezni domaœih æivali.

Cilj ukrepa:
 Zmanjøanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih raz-

mer in bolezni æivali na kmetijski proizvodnji
Predmet podpore
Predmet podpore je sof inanciranje upraviœenih stroøkov 

zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in æivine.

Upraviœenci do sredstev
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Upraviœenci do sof inanciranja zavarovalne premije za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodar-
stva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo 
povrøine in sedeæ na obmoœju obœine.

Upraviœeni stroøki:
Sof inanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, 

ki jih povzroœijo vremenske razmere, ki jih lahko izenaœimo 
z naravnimi nesreœami in izgub, ki jih povzroœijo bolezni 
æivali ali napad økodljivcev.

Upraviœenci morajo izpolnjevati specif iœne pogoje 
doloœene v Uredbi o sof inanciranju zavarovalnih premij za 
zavarovanje kmetijskih proizvodov za tekoœe leto.

Sploøni pogoji upraviœenosti:
• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministr-
stvo za kmetijstvo,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
teæavah.

F inanœne doloœbe
• f inanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sred-

stev,
• Viøina sof inanciranja obœine je razlika med viøino 

sof inanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega 
proraœun do 50 % opraviœljivih stroøkov zavarovalne 
premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zava-
rovanje æivali za primer bolezni.

15.  œlen
Pomoœ za zaokroæitev zemljiøœ

Namen ukrepa
Zaradi velikega øtevila majhnih in razprøenih parcel in 

neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi 
veœje izvajanje zdruæevanj in menjav kmetijskih zemljiøœ na 
obmoœju obœine.

Cilj ukrepa: 
S sof inanciranjem zdruæevanj in menjav kmetijskih 

zemljiøœ omogoœiti veœjo racionalnost pri obdelavi kmetij-
skih zemljiøœ in s tem zmanjøati stroøke pridelave.

Predmet podpore
Predmet podpore je sof inanciranje stroøkov, nasta-

lih z zaokroæitvijo zemljiøœ. Namen ukrepa je spodbuditi 
zdruæevanje kmetijskih zemljiøœ v veœje zaokroæene enote za 
laæjo in uœinkovitejøo rabo za kmetijske namene. Ukrep velja 
le za tista podroœja, kjer ni bil uveden postopek o uvedbi ko-
masacije ali tam, kjer æe teœejo postopki za uvedbo.

Upraviœenci do sredstev
Do sredstev so upraviœena kmetijska gospodarstva, ki 

so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pri-
stojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedeæ na obmoœju 
obœine.

Upraviœeni stroøki:
• stroøki pravnih in upravnih postopkov.

F inanœne doloœbe:

F inanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sredstev 
do 100% nastalih upraviœenih stroøkov.

16. œlen
Pomoœ za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih 

kmetijskih proizvodov in s tem potroønikom omogoœiti veœjo 
moænost dostopa do prehranskih proizvodov viøje kakovosti. 
Prav tako je namen ukrepa promovirati obmoœje pridelave 
kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem  øirjenje in uve-
ljavljanje podjetniøkih iniciativ.

Cilji ukrepa:
• doseganje viøje dodane vrednosti za osnovne kmetij-

ske proizvode,
• utrjevanje trænega poloæaja kmetov,
• izboljøanje dohodkovnega poloæaja kmetov,
• poveœanje øtevila kmetijskih gospodarstev, ki proizva-

jajo kakovostne kmetijske proizvode in so vkljuœena v 
sheme kakovosti.

Predmet podpore
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovo-

stnih kmetijskih proizvodov. 
Pomoœ mora biti dostopna vsem upraviœencem na ustre-

znem obmoœju in to na podlagi objektivno opredeljenih 
pogojev. Œe storitve  zagotavljajo skupine proizvajalcev ali 
druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoœ, œlanstvo v 
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop 
do storitev.

Izvajalci pomoœi za spodbujanje proizvodnje kakovo-
stnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizaci-
je, ki so registrirane za to dejavnost. Obœina z izvajalci sklene 
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, œasovne roke 
za izvedbo le-teh ter naœin izvedbe plaœil.

Upraviœeni stroøki
• stroøki za træne raziskave, zasnovo in oblikovanje proi-

zvoda, vkljuœno s pomoœjo za pripravo vlog za prizna-
vanje geografskih oznaœb, oznaœb porekla ali potrdil o 
posebni naravi proizvoda,

• stroøki za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sis-
temov na temelju analize tveganj in kritiœnih nadzor-
nih toœk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavlja-
nje upoøtevanja pristnosti in trænih normativov ali pro-
gramov presoje vplivov na okolje, vkljuœno s stroøki 
usposabljanja,

• stroøki, ki jih zaraœunavajo priznani certif ikacijski or-
gani za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovo-
sti in podobnih sistemov.

Upraviœenci do sredstev
• izvajalci, skladno z nameni upraviœenih stroøkov.

F inanœne doloœbe:
• f inanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sred-

stev, do 100% nastalih stroøkov oziroma dejavnosti, 
œe so v zvezi z izboljøanjem kakovosti kmetijskih pro-
izvodov. Pomoœ se dodeli v obliki subvencioniranih 
storitev in ne vkljuœuje neposrednih plaœil v denarju 
proizvajalcem.

• pomoœ je dostopna vsem upraviœencem, ne glede na 

njihovo træno organiziranost oziroma œlanstvo v inte-
resnih zdruæenjih,

• pri dodelitvi pomoœi je potrebno upoøtevati sredstva, 
pridobljena na nacionalnem nivoju.

17. œlen
Zagotavljanje tehniœne podpore

Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogoœiti tehniœno pomoœ primarnim 

kmetijskim pridelovalcem za  pridobivanje novih znanj in za 
zagotavljanje ustrezne usposobljenosti kar je temeljni pogoj 
za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti ter zagotavljanje 
pomoœi kmetom v œasu bolezni in letnega dopusta.  

Cilji ukrepa:
 Poveœevanje konkurenœnosti kmetijskih gospodar-
stev skozi izobraæevanje in s tem boljøa uœinkovitost kmetij-
stva ter dolgoroœna sposobnost preæivetja.

Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehniœne podpore 

øtejejo:
1. usposabljanje in izobraæevanje kmetov v okviru 

druøtvene dejavnosti;
2. izobraæevanje, usposabljanje in informiranje 

kmetov in œlanov njihovih druæin;
3. stroøki nadomeøœanja kmeta, kmetovega par-

tnerja med boleznijo in dopustom.

Upraviœenci:
1. registrirana stanovska in interesna zdruæenja in 

zveze, ki delujejo na podroœju kmetijstva, goz-
darstva in prehrane na obmoœju obœine ali regi-
je;

2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje 
tehniœne pomoœi na podroœju kmetijstva na 
obmoœju obœine ali regije;

Obœina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli po-
samezne naloge, œasovne roke za izvedbo le-teh ter naœin 
izvedbe plaœil.

Sploøni pogoji upraviœenosti:
Upraviœenci pod toœko ena in dva prejønjega odstavka 

morajo k vlogi predloæiti letni program dela in dokazila, zah-
tevana z javnim razpisom. 

Pomoœ mora biti dostopna vsem upraviœencem na ustre-
znem obmoœju in to na podlagi objektivno opredeljenih po-
gojev. Œe tehniœno podporo zagotavljajo skupine proizva-
jalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoœ, 
œlanstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti po-
goj za dostop do storitev. Vsak prispevek neœlanov za kritje 
upravnih stroøkov skupine ali organizacije se omeji na stroøke 
za zagotavljanje storitve.

Upraviœeni stroøki:
1. Na podroœju  organiziranja in izvedbe programov 

izobraæevanja in  usposabljanja kmetov in delavcev na 
kmetijskem gospodasrtvu  se pomoœ dodeli za kritje:

• stroøkov organiziranja programov usposabljanja.

2. Na podroœju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje 
strani:

• honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali 
obœasne dejavnosti niti niso v zvezi z obiœajnimi ope-
rativnimi stroøki podjetja, na primer rutinsko davœno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaøevanje.

3. Na podroœju organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter so-
delovanje na njih:

• stroøki udeleæbe,
• potni stroøki,
• stroøki izdaje publikacij,
• najemnine razstavnih prostorov,
• simboliœne nagrade, podeljene na tekmovanjih do vre-

dnosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroøki na podroœju øirjenja znanstvenih dognanj (pri-

kazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in 
predavanja za øirøo javnost) pod pogojem, da posame-
zna podjetja, znamke razen za proizvode iz Uredbe 
Sveta (ES) øt.510/2006- poreklo niso imenovani.

5. Stroøki publikacij, katalogov, spletiøœ, ki predstavlja-
jo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, œe so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci 
enake moænosti, da se predstavijo v publikaciji (kri-
tje stroøkov priprave in tiska katalogov, kritje stroøkov 
vzpostavitve internetne strani).

6. Za nadomeøœanja kmeta, kmetovega partnerja med 
boleznijo in dopustom:

• stroøki strojnih storitev, 
• stroøki dela  nadomestne delovne sile.

F inanœne doloœbe:
Bruto intenzivnost pomoœi:
• pomoœ lahko krije do 100 % stroøkov; 
• pomoœ se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in 

ne sme vkljuœevati neposrednih plaœil v denarju proi-
zvajalcem.;

• kadar je tehniœna pomoœ namenjena upraviœencem za 
dejavnost predelave in træenja kmetijskih in nekmetij-
skih proizvodov, se upoøteva doloœila pravil »de mini-
mis« za gospodarstvo. 

Viøina pomoœi:
• najviøji znesek dodeljene pomoœi za druøtva do 1.000 

€/ program letno;
• najviøji znesek dodeljene pomoœi za organizacije do 

6.000 €/program letno;
• najviøji znesek dodeljene pomoœi za nadomeøœanje 

posameznega proizvajalca do 1.000 € letno. 

18. œlen
Kumulacija

(19. œlen  Uredbe komisije (ES) øt.1857/2006)

Najviøji zneski pomoœi po posameznih ukrepih, doloœeni 
v œlenu 11 do vkljuœno 17. œlenom tega pravilnika, se upora-
bljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost 
v celoti f inancira iz  dræavnih ali  lokalnih sredstev ali pa se 
delno f inancira iz sredstev  Skupnosti.

V zvezi z istimi stroøki se pomoœ izvzeta z Uredbo ES øt. 
1857/2006, ne sme kumulirati z drugo dræavno pomoœjo po 
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œlenu 87(1) Pogodbe ali s f inanœnimi prispevki dræav œlanic, 
vkljuœno s tistimi iz drugega pod odstavka œlena 88(1) Uredbe 
(ES) øt.1698/2005 ali s f inanœnimi sredstvi Skupnosti  zvezi z 
nekaterimi upraviœenimi stroøki, œe bi bila s  tako kumulacijo 
preseæena najveœja dovoljena intenzivnost pomoœi doloœena 
z Uredbo ES øt. 1857/2006.

Pomoœ izvzeta z Uredbo (ES) øt. 1857/2006 se ne sme ku-
mulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) øtevilka 
1860/2004, glede na iste upraviœene odhodke ali naloæbeni 
projekt, œe bi bila s tako kumulacijo preseæena intenzivnost 
pomoœi, doloœena v Uredbi ES øt. 1857/2006 in v tem pra-
vilniku.

Skupna pomoœ »de minimis«, dodeljena kateremu koli 
podjetju, ne  sme  presegati 100.000 € oziroma 200.000 € 
bruto v  katerem koli obdobju treh proraœunskih let (2.œlen 
Uredbe komisije (ES) øt.1998/2006 o uporabi œlenov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoœi de minimis).

III. SPLOØNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de mi-
nimis«

19. œlen
Naloæbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kme-

tijah

Namen ukrepa
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in moænosti za zaœetek 

opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodo-
bitev in modernizacijo æe obstojeœe dopolnilne dejavnosti, 
skozi sof inanciranje investicij.

Cilji ukrepa:

• izboljøanje dohodkovnega poloæaja kmetijskega go-
spodarstva, 

• ustvarjanje novih delovnih mest, 
• uveljavljanje podjetniøkih iniciativ œlanov kmeœkega 

gospodinjstva.

Predmet podpore 
Sof inanciranje naloæb za naslednje vrste namenov:
• predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v 

Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, øt. 
61/2005), 

• predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v 
Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, øt. 
61/2005),

• turizem na kmetiji,
• dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicional-

nimi znanji na kmetiji,
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
• kompostiranje organskih snovi.

Upraviœeni stroøki:
• vsi stroøki v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
• nakup nove opreme,
• promocija,
• sploøni stroøki. 

K vlogi mora upraviœenec priloæiti øe dodatno dokumen-
tacijo:

• f inanœno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. 
dokonœanja le-te,

• pravnomoœno upravno dovoljenje za gradnjo,
• raœune za nakup strojev ali opreme oz. raœune o izve-

denih delih (izjava),
• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejav-

nosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zakljuœeni investiciji v prime-
ru, œe le - ta øe ni registrirana, 

Upraviœenci do sredstev
Nosilci kmetijskih gospodarstev in œlani kmeœkega go-

spodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnil-
nimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedeæ in kmetijske 
povrøine na obmoœju obœine.

Sploøni pogoji upraviœenosti:
• upraviœenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opra-

vljanje dopolnilne dejavnosti, doloœene v javnem raz-
pisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, 
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti 
na kmetiji (Ur.l. RS, øt. 61/2005),

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji øe vsaj naslednjih 5 let po zakljuœeni 
investiciji.

F inanœne doloœbe:
• f inanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sred-

stev, 
• najviøji deleæ pomoœi znaøa do 50% upraviœenih 

stroøkov investicije,
• skupna pomoœ »de minimis«, dodeljena kateremu koli 

podjetju, ne  sme  presegati 200.000 EUR bruto v  ka-
terem koli obdobju treh proraœunskih let.

20. œlen
Træenje proizvodov in storitev iz dopolnilnih dejavnosti 

na kmetiji

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sof inanciranje investicij v:
• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmeti-

jah, 
• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kme-

tije,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opre-

mo, orodji in æivalmi ter oddajo le - teh v najem,
• izobraæevanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 

gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Cilji ukrepa:
• utrjevanje trænega poloæaja kmetijskih gospodarstev,
• izboljøanje dohodkovnega poloæaja kmetijskih gospo-

darstev,
• poveœanje øtevila kmetijskih gospodarstev, ki opravlja-

jo storitve in træenje proizvodov in storitev s  kmetij.

Upraviœeni stroøki ukrepa:
• vsi stroøki v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,

• nakup nove opreme,
• promocija,
• ostali sploøni stroøki. 

K vlogi mora upraviœenec priloæiti øe dodatno dokumen-
tacijo: 

• f inanœno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. 
dokonœanja le-te,

• pravnomoœno upravno dovoljenje za gradnjo,
• raœune za nakup strojev ali opreme oz. raœune o izve-

denih delih (izjava),
• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejav-

nosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zakljuœeni investiciji v prime-
ru, œe le - ta øe ni registrirana, 

• mnenje pristojne strokovne sluæbe o upraviœenosti vla-
ganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Upraviœenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in œlani kmeœkega go-

spodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnil-
nimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev  ter ima sedeæ na obmoœju 
obœine.

Sploøni pogoji upraviœenosti:
• upraviœenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opra-

vljanje dopolnilne dejavnosti, doloœene v javnem raz-
pisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, 
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti 
na kmetiji;

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji øe vsaj naslednjih 5 let po zakljuœeni 
investiciji.

F inanœne doloœbe:
• najviøji znesek dodeljene pomoœi znaøa do 50% 

upraviœenih stroøkov. Skupna pomoœ de minimis, 
dodeljena kateremukoli podjetju, ne  sme  presega-
ti 200.000 EUR bruto v  katerem koli obdobju treh 
proraœunskih let.

21. œlen
Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije (Leader)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljanje sredstev za  izvajanje 

projektov lokalne razvojne strategije Leader in za delovanje 
Lokalne akcijske skupine.

Predmet podpore so naslednji nameni:
• delovanje lokalne akcijske skupine, pridobivanje stro-

kovnih znanj in animacija obmoœja,
• izvajanja lokalne razvojne strategije, zlasti izvajanje 

prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni 
strategiji in so skladni z cilji opredeljeni v razvojnem 
programu podeæelja 2007-2013,

• spodbujanje medregijskega in œezmejnega sodelova-
nja med posameznimi obmoœji LAS znotraj Sloveni-
je in œezmejnega sodelovanja z LAS obmoœji drugih 

dræav œlanic Evropske unije in tretjih dræav.
Upraviœenci do sredstev:
Lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, 

pristojnega za kmetijstvo.

F inanœne doloœbe:
Bruto intenzivnost pomoœi – do 1 EUR na prebivalca.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

22. œlen
(Nadzor in sankcije)

Namensko porabo sredstev po tem pravilniku oz. javne-
mu razpisu spremlja in preverja obœinska uprava obœine Veli-
ke Laøœe, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti æupan.

Namenskost porabe ugotavlja nadzorni svet obœine.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih 

po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s 
pripadajoœimi zakonskimi obrestmi. 

V. KONŒNI DOLOŒBI

23. œlen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik za sof inanciranje programov za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva v Obœini Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Ve-
like Laøœe,  øt. 3/03).

24. œlen

Ta pravilnik zaœne veljati øtirinajsti delovni dan po objavi 
v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe in se uporablja za 
programsko obdobje 2007-2013.

Øtevilka: 0301-23/2007
Velike Laøœe, dne 4. 7. 2007

        
Æupan Obœine  Velike Laøœe

Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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LETNI PROGRAM UKREPOV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBŒINI VELIKE LAØŒE V LETU 2007
sprejet na 3. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 12. 9. 2007

UKREP viøina pomoœi
 program 2007 

v EUR 
proraœ. 

postavka

1 Pospeøevanje kmetijstva razni programi  30,000.00     

posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naloæbe v 
æivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo) 

10 % upraviœenih 
stroøkov

 12,000.00     1101

urejanje paønikov 100 EUR/ha  1,500.00     1101

urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)
50% upraviœenih 

stroøkov
 5,000.00     1106

urejanje poljskih poti (dostopov) 100%  8,000.00     1106

pomoœ za plaœilo zavarovalnih premij za æivali 50 %premije  2,500.00     1101

usposabljanje in izobraæevanje kmetov 
50 % upraviœenih 

stroøkov
 500.00     1101

sof inanciranje naloæb za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in v træenje 

10 % upraviœenih 
stroøkov

 500.00     1101

2 Sof inanciranje programov druøtev in KSS  5,000.00     1104

3 Gozdne ceste  20,600.00     1109

4 Azil za æivali  1,000.00     1108

5 Regresiranje obrestne mere za najete kredite (100%) krediti iz preteklih let  1,000.00     1102

SKUPAJ  57,600.00     

V Z D R Æ E V A L N A   D E L A 
N A   P O L J S K I H   P O T E H  –

zbiranje pobud za izvajanje del v letu 2007

Na podlagi sprejetega letnega programa ukrepov za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva v obœini Velike Laøœe v letu 2007 je 
v proraœunu obœine za vzdræevalna dela na poljskih poteh 
namenjenih skupno 8.000,00 EUR.

Krajevne odbore in uporabnike poljskih poti vabimo, da do 
10. oktobra 2007 oddajo pobude za urejanje poljskih poti v 
letu 2007. V pobudi naj bo poleg lokacije poti  (parcelna øt., 
k.o.) navedena tudi potrebna koliœina materiala in strojnih 
storitev. 

Obœina bo glede na razpoloæljiva sredstva f inancirala ure-
janje samo tistih poljskih poti, ki jih uporablja veœje øtevilo 
lastnikov zemljiøœ in kjer je pot vrisana v zemljiøki kataster 
kot javno dobro.

Vse potrebne  informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Je-
rica Tomøiœ Luøin, tel. 7810369, jerica.tomsic-lusin@velike-
lasce.si).

     
Obœina   Velike Laøœe

Æupan  Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ. l.r.
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