
 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Dobrepolje( Ur.l. RS 90/07) in 14. člena Statuta Občine 
Dobrepolje (Ur.l. RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 4. redni seji dne 
25.1.2011  sprejel  
 
 

S K L E P 

o sprejemu Letnega programa Kmetijstva za leto 2011  

 
1. člen 

 
Sprejme se Letni program Kmetijstva za leto 2011. 

 
2. člen 

 
Letni program kmetijstva iz prve točke tega sklepa začne veljati z dnem  sprejema na 
Občinskem svetu. 
 
 

Številka: 011-0001/2011-2 
Datum: 25.1.2011 
 

    župan 
          Janez Pavlin 

 

Občina Dobrepolje 

 
Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje,   telefon: 01 788 02 80,  telefaks: 01 780 79 23,   



 

Številka: 330-0001/2010 
Datum: 17.1.2011 
 
V skladu z 7. členom Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/07),  14.    člena Statuta 
Občine Dobrepolje župan Občine Dobrepolje predlaga Občinskemu svetu v sprejem 
naslednji  
 

 
 

LETNI PROGRAM KMETIJSTVA 
  (leto 2011) 

 
 
 

1. Namen planiranih ukrepov s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
 
Namen predvidenih ukrepov je pospeševanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine, t.j. posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske 
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v 
kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini, spodbujanje izvajanja 
združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine, spodbujanje proizvodnje 
kakovostnih kmetijskih proizvodov, promoviranje območja pridelave kakovostnih 
kmetijskih proizvodov ter s tem  širjenje oz. uveljavljanje podjetniških iniciativ,  z 
omogočanjem tehnične pomoči pa primarnim kmetijskim proizvajalcem pridobivanje 
novih znanj. 

 
2. Višina sredstev 

 
Sredstva za pomoči v okviru različnih ukrepov so zagotovljena v proračunu Občine 
Dobrepolje za leto 2011 – področje proračunske porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo v skupni višini 114.800,00 €. Razdeljena so na tri glavne programe: 1102 - 
Program reforme kmetijstva in živilstva, 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu in 1104 – 
Gozdarstvo ter na pet podprogramov, v okviru katerih so zagotovljena naslednja 
sredstva: 
 
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  v višini 42.800,00 €, 
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij v višini 16.000,00 €, 
Zemljiške operacije v višini 32.000,00 €, 
Zdravstveno varstvo rastlin in živali v višini 2.000,00 €, 
Vzdrževanje in gradnja gozdnih vlak v višini 22.000,00 €. 

 
 
 
 

          Občina Dobrepolje 

 
Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje  
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3. Opredelitev vrste ukrepa in predmet podpore ter predvidena višina oz. 
intenzivnost ukrepa 
 

 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
  
 Neposredna plačila v kmetijstvu (finančne pomoči razdeljene na javnem razpisu) 

 
Naložbe v kmetijska gospodarstva – do 50% upravičenih stroškov oz. do 
20.000,00 € 
a. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev -  do 4.000,00 € 
Upravičeni stroški:  
- priprava načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja 

novo uvedenim standardom, temelječih na zakonodaji Skupnosti; 
- nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov, 
- nakup in montažo nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo in izločke;  
- nakup materiala, opreme in izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (seniki, 

silosi, …), sofinanciranje adaptacije in rekonstrukcije gnojni jam in gnojišč, ki jih 
zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoče več uporabljati; 

- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;  
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih 

trajnih nasadov; 
- ostalo. 
 
b. Urejanje pašnikov – do 4.000,00 € 

Upravičeni stroški:  
- nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev 

pašnika na pašne čredinke ter nakup opreme za ureditev napajališč za živino,  
- odstranjevanje skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih 

storitev  
- izdelavo projektne dokumentacije. 
 
c. Urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov-izvedba agromelioracije – do 

8.000,00 €, ostali dostopi 4.000,00 € 

Upravičeni stroški:  
- za izdelavo načrta ureditve zemljišča in izdelave projektne dokumentacije,  
- odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišča, nasipanje: stroški strojnih 

storitev, 
- za obnovo in izgradnjo dovoznih poti: stroški strojnih storitev. 
 

Pomoč za zaokroževanje (arondacijo)  zemljišč - do 100% nastalih upravičenih 
stroškov oz. do 800,00 € 
Upravičeni stroški:  
- pravnih in upravnih postopkov.  

 
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij-do 50% upravičenih stroškov oz. do 
4.500,00 € 
Upravičeni stroški:  
- sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo 

bolezni živali ali napad škodljivcev. 
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Zagotavljanje tehnične podpore - do 100% upravičenih stroškov v obliki 
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
kmetijskim gospodarstvom oz. do 11.500,00 € 

Namen ukrepa je omogočiti tehnično pomoč primarnim kmetijskim 
proizvajalcem za pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne 
usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj 
za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. 

Upravičeni stroški:  
- izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem  

gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, 
- svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali 

občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje, 

- organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni 
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, 
podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, 

- na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, 
delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da 
posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov 
iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so 
posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, 

- publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o 
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so 
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake 
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. 
 

Izvajanja projektov lokalne razvojne strategije – delovanje LAS Od Idrijce do 
Kolpe  – bruto intenzivnost pomoči je do 1€ /prebivalca oz. 2.300,00 € 
Podpora je namenjena za naslednje namene:  
- delovanje lokalne akcijske skupine (LAS), pridobivanje strokovnih znanj in 

animacija območja, 
- izvajanja lokalne razvojne strategije, zlasti izvajanje prednostnih projektov, 

opredeljenih v lokalni razvojni strategiji in so skladni z cilji, opredeljenimi v 
razvojnem programu podeželja 2007–2013, 

- spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja med posameznimi 
območji LAS znotraj Slovenije in čezmejnega sodelovanja z LAS območji 
drugih držav članic Evropske unije in tretjih držav. 

 
Od nature do kulture ( LEADER projekti)- 5.700,00 € 
Podpora je namenjena sofinanciranje projekta od Nature do kulture – izdelava 
karte in zloženk tematskih poti za območja občin, ki sodelujejo v projektu, t.j. 
občin Dobrepolje, Kočevje,  
 
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – do 400,00 € (neto)/dijaka v šolskem letu 
oz. do 1.000,00 € 
Podpora je namenjena izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, 
ki so predvideni za naslednike kmetij. 
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Upravičeni stroški:  
- stroški učbenikov, študijskega gradiva ter plačilo drugih stroškov, ki nastanejo 

v okviru rednega šolanja v kmetijskih izobraževalnih programih. 
 
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb – do 100% dejanskih stroškov za naložbe v 
neproizvodne objekte oz. do 1.000,00 €/kmetijsko gospodarstvo (dodatna 
pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki 
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za 
ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah)- skupna višina pomoči 
5.000,00 € 
 
Podpora je namenjena ohranjanju proizvodne in neproizvodne dediščine na 
podeželju – objektov in tradicionalnih stavb. Podpora je namenjena obnovi 
kozolcev, naše značilne stavbne dediščine. 
 
Upravičeni stroški:  
- priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo 

oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) 
projekt obnove, popis del, konservatorski program, 

- za nabavo materiala za obnovo, 
- za izvajanje del. 

   
 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti v javni  lasti– 100% vrednosti naložbe oz. do 

8.000,00 €, 
  
 11029003 Zemljiške operacije 

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
Ureditev potne mreže na komasacijskem območju z nadzorom – 100% vrednosti 
naložbe oz. do 30.000,00 € 
 
Projekt komasacij – 100% vrednosti naložbe oz. do 2.000,00 € 
 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Sofinanciranje zavetišča za živali -  do 100% oz. do 2.000,00 € 
 

 11049001 Gozdarstvo 
Vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture, do 100% vrednosti 
tekočega vzdrževanja oz. do 22.000,00 € 

 
4. Upravičenci do sredstev 

(pogl. Neposredna plačila v kmetijstvu) 
- pravne in fizične osebe (SME podjetja), kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi 

Komisije (ES) št. 70/01, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno 
bivališče oziroma sedež v občini,  so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju 
občine, 

- člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
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kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju 
občine, 

- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju 
kmetijstva in gozdarstva, 

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije. 
 

(pogl. Izvajanja projektov lokalne razvojne strategije) 
Lokalna akcijska skupina (LAS): Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odločba št. 33151-5/2008/2, z dne 
31.7.2008. 
 

5. Predvideno število prejemnikov proračunskih sredstev 
Predvideno število upravičencev je 60. 

 
6. Čas izvajanja ukrepov 

Leto 2011 oz. v skladu z roki v javnem razpisu za dodelitev pomoči ali roki za izbiro 
izvajalca del (storitev) v skladu z ZJN-2. 

 
 

Pripravil: Matjaž Kovačič 
                   
 
                                                                                                                Janez Pavlin 
                                                                                                                      Župan 


