Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu ( Ur. l. RS, št. 54/00, 52/02, 58/02) in 20. člena
Statuta Občine Vrhnika ( Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika
na svoji 14. seji, dne 20.5.2004 sprejel
PR AVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v občini Vrhnika
1. člen
S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila Pravilnika o sofinanciranju
programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 295 z dne
30.6.2003).
2. člen
V 4. členu se črta besedilo prvega odstavka: » ter pravne osebe, ki izvajajo ukrepe iz tega
pravilnika, ne glede na sedež, če ni pri posameznem ukrepu v tem pravilniku drugače
določeno«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi: »Rok za predložitev vlog na javni razpis ne sme biti
krajši od 1 (enega) meseca.«.
4.člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »Javni razpis za posamezno leto se
objavi najkasneje v 60 dneh po sprejemu proračuna Občine Vrhnika.«.
5.člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje
1. 1. Živinoreja
1. 1. 1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske
organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih
plemenjakov.
Višina pomoči
- do 30% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, vendar
največ 2.500,00 SIT na govejo plemenico;
Upravičenci:
- posamezni kmetje;
Pogoji za pridobitev pomoči
- račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja
živine v kmečki reji (ambulantni dnevnik),
- umetno osemenjujejo se samo goveje plemenice, katerih lastniki imajo stalno
prebivališče v Občini Vrhnika;
1.2. Rastlinska pridelava

1.2.1. Integrirana pridelava zelenjave in jagodičevja
Namen ukrepa
Namen ukrepa je preusmerjanje iz ustaljenega načina pridelovanja zelenjave in jagodičevja v
integrirano pridelavo zelenjave in jagodičevja z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
- do 100% upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin s strani pooblaščene
organizacije ;
Upravičenci:
- posamezni kmetje;
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo dokumentacijo:
- dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
- fotokopija računa.
1.2.2. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega
načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
- do 100% upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin s strani pooblaščene
organizacije,
Upravičenci:
- posamezni kmetje;
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo dokumentacijo:
- dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
- fotokopija računa
2. Urejanje kmetijskih zemljišč,
2.1. Male melioracije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je vzpodbujanje izvedbe manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v
prostor, kot so: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje
kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov (strojne ure in stroški materiala) za krčenje drevesne zarasti
in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih
zemljišč vendar največ 70.000,00 SIT na upravičenca,
Upravičenci:
- posamezni kmetje;
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- lastninski list ( izdaja ga Geodetska uprava RS) iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč,
- najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na
katerih bo izveden ta ukrep.
- račun za izvedena dela
2.2. Ureditev nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov

-2-

Namen ukrepa
Namen ukrepa je ureditev nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov z namenom izboljšanja
dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
- za glavne kolovoze v javni uporabi, ki jih koristijo občani in tudi kmetje, občina zagotavlja
pokrivanje stroškov za nasipni material, stroške prevoza ter ureditev kolovoza (gredanje,
valjanje, nasipanje…) do 100% upravičenih stroškov, vendar največ 200.000,00 SIT na
upravičenca.
- za kolovoze, ki so v lasti posameznih kmetov in jih uporabljajo lastniki zemljišč, se
zagotavlja pokrivanje stroškov za nasipni material, ter ureditev kolovoza (gredanje,
valjanje, nasipanje) do 50% upravičenih stroškov za material in strojne ure, vendar največ
50.000,00 SIT na upravičenca.
Upravičenci
- za kolovoze iz prve alinee so upravičenci krajevne skupnosti na območju Občine Vrhnika
- za kolovoze iz druge alinee so upravičenci posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- račun za izvedena dela
- kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
- mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe.
2.3. Urejanje zaraščenih zemljišč na Barju
Namen ukrepa
Namen ukrepa je preprečevati zaraščanje zemljišč na Barju, na katerih se opravlja kmetijska
dejavnost, tako da bo možna njihova izraba z oranjem, košnjo ali pašo. Sredstva se
namenjajo tudi za ureditev pašnikov z namenom preprečevanja zaraščanja kmetijskih
zemljišč
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov (strojne ure) za urejanje zaraščenih zemljišč, na katerih se
opravlja kmetijska dejavnost vendar največ do 100.000 SIT/ha,
- do 40% upravičenih stroškov nabavne vrednosti materiala za napravo ograd z vso
pripadajočo opremo, vendar največ 150.000,00 SIT na upravičenca.
Upravičenci
- posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- načrt investicije za izdelavo novega oziroma obnovo starega pašnika,
- fotokopija dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
- fotokopijo računov za izvedena dela izdanih v tekočem letu
- katastrski načrt in površina parcele
2.4. Čiščenje, košnja jarkov in kopanje jarkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je vzdrževanje sekundarnih jarkov na kmetijski površinah z jarkačem ter
omogočiti boljše izkoriščanje slabih zemljišč, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost in
preprečuje zaraščanje. Izvajanje tega ukrepa zagotavlja dolgoročno preživetje kmetij na
Barju.
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov opravljenih strojnih ur z jarkačem, vendar največ 70.000,00
SIT na upravičenca.
Upravičenci
- posamezni kmetje
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopija katastrskega načrta na kateri se označi jarek, kjer se je izvajal ukrep,
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račun za opravljena dela
mnenje kmetijsko svetovalne službe

3. Izobraževanje na področju kmetijstva
3.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo
programi izobraževanja verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz
varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, 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, izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev
in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči
- do 100% upravičenih stroškov za posamezen program izobraževanja, vendar največ do
višine 50.000,00 SIT za posamezen program izobraževanja na posameznika.
Upravičenci
- posamezni kmetje
Pogoji za pridobitev pomoči
- račun za kotizacijo (udeležbo),
- potrdilo o udeležbi
4. Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih in zavarovalnih premij
4.1. Subvencioniranje zavarovalnih premij za zavarovanje pred slano, točo, zmrzaljo, dežjem
in sušo
Namen ukrepa
Namen ukrepa je subvencioniranje zavarovalnih premij za zavarovanje pred slano, točo,
zmrzaljo, dežjem in sušo pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin in sicer za najmanj 1ha
poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
- do 50% zavarovalne premije.
Upravičenci
- posamezni kmetje
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci priložijo naslednjo dokumentacijo:
- sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
- zemljiškoknjižni izpisek.
4.2. Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih
Namen ukrepa
Vzpodbujanje strukturnih sprememb in kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in
tehnologij na kmetijah, gradnja in obnova hlevov, prostorov za skladiščenje gnoja in
gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih
pridelkov ter pripadajoče opreme.
Višina pomoči
- do višine 2,5 % realne obrestne mere do višine kredita 10.000.000,00 SIT za kredite za
investicije, ki se bodo začele v letu, za katero se dodeljujejo proračunska sredstva. Delež
pomoči ne sme presegati 50% obresti kredita. Pomoč se dodeli za celotno obdobje
kredita, od sklenitve kreditne pogodbe dalje, vendar največ za 10 let.
Upravičeni stroški:
- nabava gradbenega materiala, stroški opravljenih strojnih ur, stroški nakupa novih strojev
opreme in zemljišč
Pogoji za pridobitev pomoči
- sklenjena kreditna pogodba,
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kopija dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicije.
pisna izjava upravičenca, da obrestna mera za kredit, za katerega zaproša za
subvencioniranje obrestne mere, še ni bila subvencionirana iz sredstev, navedenih v 5.
členu tega pravilnika.
Odobrena subvencija se nakaže na račun banke, s katero je upravičenec sklenil kreditno
pogodbo v enkratnem znesku. Tehničen postopek nakazil se dogovori s posameznimi
bankami.

5. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah in društvena dejavnost
5.1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in
spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke
pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr.
ajda in facelija), ter spodbujanje delovanja čebelarskega krožka
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin, nakup specifične čebelarske
opreme
- do 100 % kritja stroškov izobraževanja, seminarjev za člane čebelarskega društva
- do 100 % kritja stroškov čebelarskih krožkov
Upravičenci
- čebelarsko društvo
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- poročilo o izvedenih nalogah
- račun za nakup specifične opreme in zdravljenja čebel
- seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel
- računi za delovanje čebelarskih krožkov
- seznam aktivnih članov
- potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo)
- finančno ovrednoten letni program dela
- finančno poročilo o delu društva v preteklem letu
5.2. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo
kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile - družinskih članov v
skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/00),
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št.
46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l.
RS, št. 72/01).
Višina pomoči
- sofinancira se do 35% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, ki se bodo začele v letu, za katero se dodeljujejo proračunska sredstva
(gradbena in obrtniška dela ter stroški materiala).
Upravičenci
- posamezni kmetje
Pogoji za pridobitev pomoči
- prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji,
predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
- prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oz.
glavni vir dohodka,
- če upravičenci uveljavljajo sredstva za ta ukrep, ne morejo koristiti sredstev za
subvencioniranje obrestne mere za isto investicijo.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
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vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oz. dokončanja
investicije in finančno konstrukcijo investicije,
pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. lokacijsko informacijo
(če gre za poseg, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno),
fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral
dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le- ta še ni
registrirana,
mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti,
računi za izvedena dela.

5.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva,
(ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela strokovnih prireditev in svojega delovanja (razstave, demonstracije, predavanja, promocije,
strokovnih izletov) in izdajo strokovnih publikacij ki se ne prodajajo na trgu
Višina pomoči
- do 30% upravičenih stroškov
- najema prostora
- nakupa specifične opreme
- povezanih s predstavitvijo svoje dejavnosti (materialni stroški predstavitev – stroški
razstav, demonstracij oz. prikazov, predavanj, promocije, strokovnih izletov ter izdaje
publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Upravičenci:
- društva s področja kmetijstva
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno ovrednoten letni program dela,
- finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
- potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo)
- poročilo o izvedenih nalogah
- seznam aktivnih članov
- računi za nakup specifične opreme
6. Gozdarstvo
6.1. Gozdne vlake
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti obnovo ali izgradnjo gozdne vlake.
Višina pomoči
- do 100% upravičenih stroškov obnove oziroma izgradnje gozdne vlake (strojne ure in
material).
Upravičenci
- posamezni kmetje
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- mnenje Zavoda za gozdove,
- mapno kopijo z vrisanim posegom,
- zemljiškoknjižni izpisek,
- program obnove oziroma izgradnje gozdne vlake s finančno konstrukcijo.
- račun za izvedena dela.«.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ne glede na določbe 1.1.1. točke 17. člena so upravičenci do sredstev iz ukrepa Izboljšanje
genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje za mesec januar 2004 veterinarji
in veterinarski zavodi.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Pravilnik se objavi tudi
v občinskem glasilu Naš Časopis.

Štev.: 12/4-40300-0023/02
Datum: 21. 5. 2004

OBČINA VRHNIKA
Župan
dr. Marjan RIHAR l.r.
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