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RAZPIS FINANČNIH POMOČI KMETIJSTVU V OBČINI ŠENTJERNEJ
ZA LETO 2005
1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske
infrastrukture
Namen ukrepa: Sredstva so namenjena za
izboljšanje delovnih in proizvodnih razmer, za
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in za
urejanje kmetijske infrastrukture, za izboljšanje
fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal.
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo
manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v
prostor, kot so: planiranje terena, odstranjevanje
kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter
druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1.1 male agromelioracije:
Ukrepi se sofinancirajo do višine 50% upravičenih stroškov za krčenje drevesne zarasti in
grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do
višine 200.000 SIT/ha. Prosilec k vlogi priloži
kopijo katastrskega načrta z označenimi parcelnimi številkami, mnenje KSS o opravljenih delih
in račune za opravljena zemeljska dela in nabavljen material. Prosilec mora najmanj 8 dni pred
izvedbo ukrepa pisno obvestiti občinsko upravo,
na kateri parcelni številki se bo ukrep izvajal ter
predvideno površino. Upravičenec ne more sredstev za ta namen ponovno uveljavljati pred
iztekom 10 let.
1.2 zložbe zemljišč
se sofinancirajo z namenom zaokrožitve
posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih
zemljišč. Kmet mora imeti obdelana vsa svoja
obdelovalna kmetijska zemljišča, k vlogi pa mora
priložiti: katastrski načrt, posestni list, mnenje
pristojne KSS, potrdilo k menjalni pogodbi UE,
overjeno menjalno pogodbo in zemljiško knjižni
izpisek, račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
Višina subvencije znaša do 50% vrednosti
upravičenih stroškov postopkov na osnovi
predloženih računov.
1.3 urejanje poljskih poti
Sofinancira se do 40 % z računi dokazljivih
stroškov za ureditev poljskih poti z namenom
izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč dovoz in planiranje gramoza. Vlagatelj mora
priložiti tudi seznam s podpisi lastnikov parcel,
do katerih se pot ureja.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP
1: 2.000.000,00 SIT
2. Podpora razvoju dopolnilnih in dodatnih
dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: Namen ukrepa je vzpodbujanje uvajanja in širjenja dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah in tako zagotavljanja primernega
dohodka prebivalcem na kmetijah ter popestritev ponudbe ob trasah Vinsko-turističnih cest
in na trasi »Po poteh kulturne in naravne

dediščine Dolenjske in Bele krajine«. Podpora je
namenjena predvsem tistim dopolnilnim in
dodatnim dejavnostim na kmetijah, ki se ne
bodo prijavljala na nacionalne razpise za ta
namen.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se odobrijo v višini do 30% upravičenih stroškov pridobivanja projektne, upravne
in tehnološke dokumentacije za uvajanje dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetiji. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo
osnovna dejavnost. Upravičenec predloži
naslednjo dokumentacijo:
- potrdilo o registraciji dopolnilne ali dodatne
dejavnosti ali potrdilo pristojne upravne enote,
da je omenjena dejavnost v postopku priznavanja,
- potrdilo o statusu kmeta prosilca,
- račune za pridobitev dokumentacije,
- mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
UKREP 2: 500.000,00 SIT
3. Podpora živinorejskemu sektorju
Namen ukrepa: Sredstva so namenjena
živinorejskem sektorju za podporo vzdrževanju
in izboljševanju genetske kakovosti plemenskih
živali različnih vrst domačih živali.
3.1 prvi nakup živali
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sofinancira se nakup plemenskih živali z
znano plemensko vrednostjo in sicer do 40 % z
računom dokazljivih stroškov. Vlogi je potrebno
priložiti:
- za telice: potrdilo, da je mati telice v A
kontroli (potrdilo o proizvodnosti), fotokopijo
potnega lista, fotokopijo računa za nabavo,
fotokopijo porekla živali za katero se vlaga
zahtevek in fotokopijo ¨B¨obrazca iz zbirne
vloge za leto 2005,
- za kopitarje: identifikacijski dokument ali
potrdilo o poreklu, fotokopijo potnega lista,
fotokopijo računa za nabavo in fotokopijo
¨B¨obrazca iz zbirne vloge za leto 2005,
- a svinje: pedigre od biotehniške fakultete,
fotokopijo potnega lista, fotokopijo računa za
nabavo in fotokopijo ¨B¨obrazca iz zbirne vloge
za leto 2005,
- za drobnico: potrdilo rejske organizacije ali
biotehniške fakultete o poreklu, fotokopijo potnega lista, fotokopijo računa za nabavo in fotokopijo ¨B¨obrazca iz zbirne vloge za leto 2005.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
UKREP 3: 3.000.000,00 SIT
4. Sofinanciranje tehnološke opremljenosti
kmetij
4.1 sofinanciranje nakupa molzne opreme,
molzišč in hladilnih bazenov

Namen ukrepa: Namen je zagotavljanje
ustrezne kakovosti mleka na kmetijah zaradi
spremenjenega urnika odvoza mleka (vsake 2 3
dni) in zaradi primerne tehnološke opremljenosti molzišč in molzne opreme.
Višina pomoči: Subvencija znaša do 40 %
upravičenih stroškov nakupa hladilnih bazenov
za mleko oz. do 20 % stroškov nakupa molzne
opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun in (ali) certifikat o kupljenem hladilnem bazenu ali molzni opremi,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, da gre za kmetijo, ki se ukvarja s prirejo
mleka.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
UKREP 4.1: 1.500.000,00 SIT
4.2 sofinanciranje nakupa specialne
kmetijske mehanizacije
Namen ukrepa: Namen je sofinanciranje
nakupa specialne kmetijske mehanizacije in
mehanizacije, ki omogoča kvalitetnejšo obdelavo in pridelavo kmetijskih pridelkov.
Višina pomoči: Sofinancira se do 30 % predračunske vrednosti nakupa specialne mehanizacije ter rastlinjakov in opreme za rastlinjake in
sicer do maksimalne višine nabavne vrednosti
1.000.000,00 SIT oz. do vrednosti, ki omogoča
pridobivanje sredstev iz naslova razpisa usmerjevalnega dela EAGGF (nacionalni razpis).
Pogoji za pridobitev sredstev:
- priložen račun,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe, da gre za nakup specialne kmetijske
mehanizacije in ostale opreme, ki ustreza zgoraj
navedenemu namenu sofinanciranja.
RAPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP
4.2: 3.000.000,00 SIT
5. Pomoč za zavarovanje kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa: Namen ukrepa je čimprejšnje izplačilo škod, ki nastanejo zaradi
nepredvidenih in nenadnih pojavov v kmetijski
pridelavi.
Pogoji za pridobitev sredstev: Sofinanciranja
zavarovalnih premij v rastlinski (v višini do 50%
upravičenih stroškov) in živalski proizvodnji (v
višini do 30% upravičenih stroškov) so upravičeni prosilci na osnovi predloženega računa o
plačilu zavarovalnih premij.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
UKREP 5: 2.000.000,00
6. Pomoč za spodbujanje uvajanja preventivnih
ukrepov pred boleznimi živali
Namen ukrepa: Namen je sofinanciranje
preventivnih ukrepov pred boleznimi, ki so klasificirane A oz. B listi živali
Pogoji za pridobitev sredstev: Sofinanciranje
preventivnih pregledov in storitev se izplačuje v
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višini 50 % z računom dokazljivih stroškov ter za
najmanj 5 glav živine
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP
5: 1.000.000,00 SIT
7. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: Namen ukrepa je optimalno
izkoriščanje travne ruše, zagotavljanje ugodnega
počutja živali in ohranjanja tradicionalnosti
kmetovanja na podeželju.
Pogoji za pridobitev pomoč: Sofinancira se
na podlagi dokazil o že izvedenih delih, in sicer
za novo postavitev pašnika do višine 40.000
SIT/ha oziroma za obnovo obstoječega pašnika
do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in
postavitev električnega pastirja ali mreže. Minimalna površina ureditve pašnika je 0,5 ha, največja površina ureditve pašnika znaša 2,0 ha.
Upravičenec k vlogi priloži kopijo katastrskega
načrta z vrisom ureditve pašnika in parcelnimi
številkami, mnenje KSS o opravljenem posegu
ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala. Upravičenci morajo pri izvajanju ukrepa
upoštevati normative za postavitev pašnika, ki jih
je določila KSS. Upravičenec ne more sredstev
za ta namen ponovno uveljavljati pred iztekom
10 let.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP
7: 500.000,00 SIT
8. Sofinanciranje tradicionalne reje konjev na
območju občine Šentjernej
Namen ukrepa: Namen je ohranjanje staleža
konjev na območju občine z namenom ohranjanja tradicionalnosti reje konjev, preprečevanje
zaraščanja in večanje možnosti turistične
ponudbe.
Višina pomoči: Sofinancira se do 10 %
stroškov reje plemenskih konjev z znanim
poreklom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- fotokopija B obrazca (stalež živali na
kmetiji) ob vlaganju direktnih plačil 2005
- veljaven pedigre (potrdilo o poreklu živali)
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP
8: 1.500.000,00 SIT
9. Sofinanciranje analiz zemlje, krme in krvi pri
govedu ter sofinanciranje testiranja škropilnic
Namen ukrepov: Namen sofinanciranja
preventivnih ukrepov je izboljšati zdravje in tako

počutje živali (s ciljem proizvodnje kakovostnega
mleka in mesa na kmetijah) in izboljšati
zdravstveno stanje rastlin (s ciljem izdelave
gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam). Namen testiranja škropilnic in
silokombajnov je optimalna raba zaščitnih
sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti in
okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja analiz zemlje, analiz krvi
pri govedu in analiz krme so upravičeni kmetje
do 50% upravičenih stroškov na osnovi
predloženega računa za opravljene storitve.
Do sofinanciranja testiranja škropilnic so
upravičeni kmetje, ki so zainteresirani za
testiranje na osnovi javnega obvestila o
testiranju. Subvencija znaša do 50% upravičenih
stroškov na osnovi izstavljenega računa izvajalca
testiranja oz. servisiranja upravičencem.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
UKREP 9: 3.000.000,00 SIT
10. Sofinanciranje izobraževanj za potrebe
kmetijstva
Namen ukrepa: Namen sofinanciranja
izobraževanja kmetov je spodbuditi uvajanja
novih znanj in novih tehnologij kmetijske
proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na
podeželju.
Pogoji za pridobitev sredstev: Do 50%
sofinanciranja upravičenih stroškov izobraževanja so upravičeni vsi zainteresirani kmetje, ki si
želijo izpopolniti znanje z zgoraj navedenim
namenom. Program izobraževanja kmetov v
Občini Šentjernej organizira kmetijsko svetovalna služba in društva s področja kmetijstva, ki
uveljavljajo pridobivanje sredstev za upravičence. Sredstva se zagotavljajo za plačilo
honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za
izvedbo tečajev in seminarjev, demonstracijskih
poskusov, izvedbo strokovnih ekskurzij in druge
razvojne dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih
izvaja in organizira KSS oz.društva ter plačilo
materialnih stroškov vezanih na posamezno
obliko izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na
osnovi programa izvajalca oziroma organizatorja
izobraževanja, ki ga predloži v obravnavo
Občinski upravi občine Šentjernej in ga potrdi
župan. Višina odobrenih sredstev za sofinan-

ciranje posameznega izobraževalnega programa
je odvisna od razpoložljivih sredstev.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP
10: 500.000,00 SIT
11. Projekti na področju kmetijstva in
podeželja
Namen ukrepa: Namen je sofinanciranje
projektov, ki pomenijo specifično razvojno
možnost in ohranjajo prepoznavnost na področju kmetijstva in podeželja na območju občine
Šentjernej.
Namen ukrepa je tako priprava kvalitetnih
projektov na področju kmetijstva in podeželja, ki
omogočajo ohranjanje tradicionalnih panog
kmetovanja v občini, ki obenem dajejo naši občini prepoznavnost, večajo turistično ponudbo in
spodbujajo kmetijsko rabo na težje dostopnih
območjih.
Prijavitelj projekta mora biti vsaj ena pravna
oseba s sedežem v občini Šentjernej.
Višina pomoči:
- stroški dokumentacije pri pripravi projekta
(do višine 100 %)
- materialni stroški in stroški dela pri izpeljavi
projekta (do višine 50 %)
Pogoji za pridobitev pomoči:
- predstavitev vsebine projekta in odobritev
na Komisiji za kmetijstvo
- dokazila o stroških dokumentacije,
materialnih stroških in stroških dela
Predvideni projekti v letu 2005: Pregledna
razstava konj Šentjernejske doline ter izdaja
zbornika ob 120 letnici prirejanja konjskih dirk v
Šentjerneju.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
UKREP 11: 500.000,00 SIT
Vloge na razpis vlagatelji, ki so občani
Občine Šentjernej oziroma imajo kmetijo na
območju občine Šentjernej, oddajo na Občini
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, do 30. 10. 2005
oziroma do porabe sredstev za posamezen
ukrep in sicer opremljene z dokumentacijo, ki se
za posamezen ukrep zahteva in z obrazcem, ki
je na voljo na Občini Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Občina Šentjernej objavlja na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 19/96)

RAZPIS
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2005
1. V skladu z odlokom občina podeljuje naslednja
priznanja in nagrade:
- NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE
ŠENTJERNEJ
- NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ
- SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA
- PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE
ŠENTJERNEJ
2. Priznanje in nagrade so enkratne. Denarne
nagrade se dajejo samo fizičnim osebam. Sredstva
za priznanja in nagrade se zagotovijo v občinskem
proračunu.
3. Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko
podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva,
delovna telesa občinskega sveta in politične
stranke.
4. Predloge za priznanja in nagrade Občine
Šentjernej obravnava štiričlanska komisija, ki jo
imenuje občinski svet.
Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in
nagrade, razen za priznanje župana Občine
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Šentjernej. Komisija posreduje končni predlog za
odločanje občinskemu svetu.
5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.
NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE
ŠENTJERNEJ pridobi, kdor doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju
ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli
posebna listina.
NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ se
podeljuje občanom Občine Šentjernej, ki
dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju. Nagrada
Občine Šentjernej obsega priznanje in denarno
nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto
določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.

SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA se
podeljuje organizacijam in občanom ob njihovih
pomembnejših jubilejih. Spominska plaketa je
patiniran kovinski odlitek grba.
PRIZNANJE ŽUPANA
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in
uspehe posameznikov, podjetij, zavodov,
krajevnih skupnosti in društev podeli pisno
priznanje. Priznanje župana se podeljuje ob
praznovanju kulturnega praznika, občinskega
praznika ter ob koncu starega leta (športniki, itd.)
in ob praznovanju raznih jubilejev (društva).
Predloge z obrazložitvijo pošljite na naslov:
OBČINA ŠENTJERNEJ, Trubarjeva c. 5, p. p.
27, 8310 Šentjernej, s pripisom »predlog za
priznanje ali/in nagrado Občine Šentjernej«, do
vključno 20. 07. 2005.

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

