
URADNI VESTNIK OB^INE SVETI ANDRA@ V SLOVENSKIH GORICAH

Na podlagi 7. ~lena Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 
22/98), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa 
{porta v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 24/00) ter 
na podlagi pravilnika o sofinanciranju {porta v ob~ini Sveti
Andra` v Slovenskih goricah (Uradni list RS, 39/2002), je 
Ob~inski svet Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah na 
svoji 8. redni seji, dne 4.10.2007 sprejel

LETNI PROGRAM [PORTA
V OB^INI SVETI ANDRA@ V SLOVENSKIH GORICAH

ZA LETO 2007

I. UVOD

Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah z letnim programom 
{porta dolo~a {portne programe, ki bodo v letu 2007 sofinan-
cirani iz ob~inskega prora~una, obseg in vrsto dejavnosti po-
trebnih za uresni~evanje tega programa ter obseg sredstev, ki 
se v ta namen zagotovijo v prora~unu ob~ine.

II. IZHODI[^A IN USMERITVE

Upo{tevanje izhodi{~a nacionalne strategije razvoja {porta iz-
postavljamo v  Ob~ini Sveti Andra` v Slovenskih goricah za leto 
2007 naslednje usmeritve:
- Na{a pozornost bo predvsem namenjena tekmovalnim 
in interesnim programom za otroke in mladino, z namenom 
spodbujati kakovosten na~in pre`ivljanja prostega ~asa in de-
lovati preventivno v smislu prepre~evanja socialno – patolo-
{kih pojavov.

- Dru{tvom in klubom iz ob~ine, ki so nosilci {portnega `ivlje-
nja v ob~ini bomo pomagali ~imbolj uresni~iti zastavljene cilje 
dru{tev in klubov.
- Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalno-
sti porabe javnih sredstev bomo pove~ali nadzor nad izvedbo 
programov v okviru letnega programa {porta.

III. OBSEG SREDSTEV

Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah z Odlokom o prora~-
unu Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah za leto 2007 
zagotavlja prora~unska sredstva, ki so namenjena izvajanju 
{portnih programov v ob~ini v naslednjih postavkah:
POSTAVKA: [PORT 3.964,00 EUR

Namenska sredstva se delijo po to~kovnem sistemu, ki ga 
sprejme Ob~inski svet Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih go-
ricah.

IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA 
SOFINANCIRANJE

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s pro-
grami v naslednjem maksimalnem obsegu:

1. [portna vzgoja otrok, mladine in {tudentov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s {portom zunaj obveznega 
izobra`evalnega programa.
i. Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok
Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok je dejavnost otrok 
od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vklju~eni v {portne 
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URADNI VESTNIK OB^INE SVETI ANDRA@ V SLOVENSKIH GORICAH

programe.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajata programa »ZLATI SO-
N^EK« in »NAU^IMO SE PLAVATI« za skladen razvoj gi-
balnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko financira propagandno
gradivo, organizacija, izpeljava in udele`ba {olskih prvenstev, 
strokovni kader za izvedbo 20 urnih te~ajev plavanja na skupi-
no, v kateri je najmanj 10 otrok v skupini ter objekt.
Ne financirajo se programi, ki so del {olskega programa in so
`e financirani iz javnih sredstev.
ii. [portna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
Na lokalni ravni se lahko sofinancirajo strokovni kader ter ob-
jekt za izvedbo 80 – urnih programov za otroke s posebnimi 
potrebami. Program se sofinancira, ~e je v skupino vklju~enih
najmanj 10 otrok s posebnimi potrebami iz Ob~ine Sveti An-
dra` v Slovenskih goricah. 
2. [portna dru{tva in klubi.
i. [portna dru{tva in klubi so nosilci {portnega udejstvo-
vanja v ob~ini. Klubi in dru{tva spodbujajo {port in rekreacijo 
mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izbolj{evati celostni 
zdravstveni status, zmanj{ati negativne posledice dana{njega 
na~ina `ivljenja in dela in prepre~iti upadanje splo{ne vitalno-
sti ~loveka. 
Vi{ina sredstev dru{tvom se dolo~i na osnovi Pravilnika za 
vrednotenje {portnih programov v Ob~ini Sveti Andra` v Slo-
venskih goricah, ki vsebuje tudi to~kovnik.

V. POSEBNE DOLO^BE

Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah lahko omeji obseg 
dodeljenih sredstev za leto 2007 tistim izvajalcem, pri katerih 
se na osnovi poro~ila oz. izvedenega nadzora ugotovi, da niso 
izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju progra-
mov v letu 2006.

Sredstva za sofinanciranje programov {porta  se razdelijo v
celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja 
prispelih programov v skladu z merili in kriteriji  dolo~enimi 
v Pravilniku o sofinanciranju  programov {porta v ob~ini Sveti
Andra` v Slovenskih goricah.

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v ce-
loti za planirane namene. ^e sredstev tekom leta ni mogo~e 
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko ob~in-
ski svet ob sprejemanju rebalansa prora~una spremeni znesek 
namenskih sredstev in sprejme odlo~itev, da se del sredstev 
nameni v druge namene. 

V. VELJAVNOST IN UPORABNOST

Ta program za~ne veljati naslednji dan po sprejemu na ob~-
inskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev 
sredstev za sofinanciranje programov {porta v Ob~ini Sveti An-
dra` v Slovenskih goricah v letu 2007.
Letni program {porta se objavi na sede`u ob~ine in v ob~in-
skem glasilu.

[tevilka: 671-5/2007-1
Datum: 4.10.2007

                 @upan
        Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah

            Franci Krep{a s.r.
_____________________________________________________

Na podlagi 10.~lena Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 
22/98), sprejetega prora~una ob~ine Sveti Andra` v Slo-
venskih goricah za leto 2007 in Pravilnika o merilih za sofi-
nanciranje letnih programov {porta v ob~ini Sveti Andra` v 
Slovenskih goricah (sprejetega na 8. redni seji Ob~inskega 
sveta ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah z dne 4.10.2007) 
Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro programov {porta, ki so v javnem interesu v 

letu 2007

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci {portnih pro-
gramov na podro~ju ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih gori-
cah:
- {portna dru{tva in {portni klubi, ki imajo sede` v ob~ini Sve-
ti Andra` v Slovenskih goricah
- zavodi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja
- gospodarske dru`be, zasebniki in druge organizacije, ki so 
na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje de-
javnosti na podro~ju {porta.

II. Za sofinanciranje v letu 2007 se lahko prijavijo naslednji
programi:
1. {port otrok in mladine
2. {port v dru{tvih
3. {port invalidov in upokojencev
4. {olanje in izpopolnjevanje kadrov
5. priznanja {portnikom in {portnim delavcem
6. promocijska dejavnost
7. {portne prireditve
8. sodelovanje {portnikov na prireditvah v ob~ini

III. Izbrani programi in akcije bodo financirani v skladu s Pra-
vilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov {porta v
ob~ini Sveti Andra` v Slovenskih goricah, to~kovnega sistema 
za vrednotenje programov, ki je priloga Pravilnika ter razpol-
o`ljivih vsakoletnih prora~unskih sredstev za {port. Do sedaj 
vpla~ane akontacije dru{tvom so sestavni del javnega razpisa.

IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod 
to~ko II. (1. do 3., razen, kjer je v razpisni dokumentaciji dolo~-
eno druga~e) prilo`iti:
1. pogodbo s strokovnim delavcem, iz katere je razvidno, za 
katere programe je sklenjena,
2. potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamez-
ne programe, v kolikor ni dostavil podatkov za register strokov-
nih sodelavcev na podro~ju {porta na ob~ino Sveti Andra` v 
Slovenskih goricah oziroma so nastale spremembe,
3. potrdilo o zagotovljenem prostoru za izvajanje programov 
(pogodba z upravljavcem objekta, iz katerega je razvidno {te-
vilo ur in urnik najema objekta za posamezne programe, ali 
potrdilo o rezervaciji {tevila ur v posameznem objektu za po-
samezne programe v letu 2007),
4. program dela za posamezne prijavljene programe,
5. seznam vade~ih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, 
naslov, leto rojstva),
6. seznam registriranih tekmovalcev z registriranimi {tevilkami 
na dan oddaje prijave po posameznih programov,
7. izvajalci rekreacijskih lig morajo predlo`iti propozicije tek-
movanja,
8. podatke o ~lanstvu na dan 31.12.2006,
9. izjava dru{tva o pobiranju ~lanarine,
10. zaklju~ni ra~un za leto 2006 (bilanca uspeha)
11. vsebinski in finan~ni program dela dru{tva za leto 2007.
V. Prednost pri izboru bodo imeli tisti izvajalci , ki :
- bodo imeli vadbene skupine {tevil~no zapolnjene,
- dosegajo v isti {portni panogi bolj{e rezultate,
- pri izboru programov imajo prednost programi za vadbo 
otrok in mladine.

VI. Prijave morajo vsebovati:
- priloge iz IV. to~ke tega razpisa,
- ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji,
- Prijavo je potrebno poslati najpozneje do 19.11.2007, na 
naslov: 

Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah,
Vitomarci 71,
2255 Vitomarci
«Javni razpis {port – Ne odpiraj«
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[teje se, da je prijava prispela pravo~asno, ~e je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo prijav na po{ti s priporo~eno po{ilj-
ko ali do 12.00 ure v tajni{tvu ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih 
goricah.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in bodo s sklepom za-
vr`ene.

VII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na podlagi sklenjenih po-
godb, ~rpali v prora~unskem letu 2007. Vi{ina razpisanih sred-
stev je 3.964,00 EUR.

Vitomarci, 22.10.2007 
[tevilka: 671-5/2007-2

@upan
Franci  Krep{a, s.r

_______________________________________________________

Ob~inski svet Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah je 
na 8. redni seji dne 4.10.2007 na podlagi Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS {t. 100/2005 - ZLS–UPB-1, 21/06 in 
60/07), 8., 9. in 10. ~lena Zakona o uresni~evanju javnega 
interesa za kulturo (Ur.l. RS, {t. 77/07 – ZUJIK-UPB-1)) in 
16. ~lena Statuta Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih gori-
cah (Uradni list RS, {t. 18/99, 71/01, 81/02, 73/05 in 6/06 
sprejel 

LETNI PROGRAM KULTURE
OB^INE SVETI ANDRA@ V SLOVENSKIH GORICAH

ZA LETO 2007

Ob~inski svet Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah na 
podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z ob-
veznostjo ob~ine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za 
uresni~evanje javnega interesa na podro~ju kulture na svojem 
obmo~ju sprejema Letni program kulture Ob~ine Sveti Andra` 
v Slovenskih goricah za leto 2007 in na ta na~in v Ob~ini Sveti 
Andra` v Slovenskih goricah zagotavlja pogoje  za: 
- kulturno ustvarjalnost, 
- dostopnost kulturnih dobrin, 
- kulturno raznolikost, 
- ohranjanje slovenske kulturne identitete in 
- ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

1.
Zgodovinsko dose`eno stanje kulture v ob~ini

Lokalno kulturno tradicijo obmo~ja Ob~ine Sveti Andra` v Slo-
venskih goricah zaznamuje ve~ kot 110 letna bogata tradicija 
na podro~ju ljubiteljske gledali{ke dejavnosti. Izro~ilo in zgo-
dovina pri~ata, da je bilo v Vitomarcih tudi po ve~ premier let-
no, in da so bile predstave vedno zelo mno`i~no obiskane, {e 
posebej v obdobju pred dokon~no uveljavitvijo elektronskih 
ob~il (televizija). Gledali{ko dejavnost so {irili tudi izven meja 
obmo~je sedanje ob~ine in s tem pripomogli k prepoznavanju 
kraja.

2.
Vloga kulture v ob~ini

Ob~ina je gospodarsko in dru`beno sredi{~e in je v skladu z za-
konom dol`na tudi na podro~ju kulture zagotavljati ob~ankam 
in ob~anom mo`nosti za dejavno `ivljenje na podro~ju kulture 
tako, kar zadeva:

1. udejanjanje ustvarjalnosti na podro~ju ljubiteljske kulture 
in
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin naj-
vi{je kakovosti v skladu z zmo`nostmi ob~ine.

Kultura ima pomembno vlogo v javnem `ivljenju znotraj ob~-
ine, saj po eni strani povezuje ob~ane in ob~anke tudi kot 
kulturno skupnost in jim po drugi strani omogo~a ob~utek 
zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj 
materialno raven.

Klju~nega pomena sta zlasti zagotavljanje mo`nosti za ljubitelj-
sko kulturno dejavnost in mo`nosti za predstavljanje te dejav-
nosti in zagotavljanje mo`nosti za dostop do kulturnih dobrin 
najvi{je kakovosti
(gledali{ka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v toli-
k{nem obsegu, kot to dopu{~ajo prora~unske zmo`nosti ob~-
ine. 

3.
Cilji Ob~inskega programa kulture

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na pod-
lagi programa, je zagotavljanje pogojev za to, da ob~ina oziro-
ma sredi{~e ob~ine postane tudi kulturno sredi{~e, v katerem 
lahko ob~anke in ob~ani uresni~ujejo svoj interes po lastni 
dejavnosti na podro~ju kulture in svoj interes po dostopnosti 
kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj ob~ine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju 
dru{tev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v ob~ini. Pomemben 
nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi podru`ni~na 
{ola v Vitomarcih.

4.
Nosilci dejavnosti na podro~ju uresni~evanja javnega 

interesa na podro~ju kulture

• KUD – kulturno umetni{ko dru{tvo Vitomarci
  o gledali{ka sekcija
�   odrasla skupina
�   mladinska skupina
�   otro{ka skupina
  o `enski pevski zbor
  o tambura{i

• Sadjarsko – vinogradni{ko dru{tvo
  o sekcija za kulturno dedi{~ino in zgodovino

• Dru{tvo gospodinj Vitomarci

• Dru{tvo upokojencev Sv. Andra` – Vitomarci
  o Sekcija za socialo in zdravje
  o [portno-rekreacijska sekcija
  o Sekcija za zgodovino in kulturno dedi{~ino

• Turisti~no dru{tvo Vitomarci
  o ljudski pevci TD Vitomarci
  o pohodni{ka sekcija

• PGD Vitomarci 

• Dru{tvo mladih Sv. Andra` v Slovenskih goricah

• Osnova {ola Cerkvenjak – Sveti Andra`, Podru`nica Vitomar-
ci

5.
Ukrepi za uresni~evanje Ob~inskega programa 

kulture

Naloga ob~ine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime v ob~ini 
za uresni~evanje javnega interesa na podro~ju kulture in spod-
bujanje ob~ank in ob~anov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe 
in interese na tem podro~ju. Ob~ina mora na ustrezni na~in 
omogo~iti tudi na~in uresni~evanja teh nalog, dolo~iti  glavne 
oblike in na~ine kulturnega delovanja ter navesti naloge, ki jih 
bo ob~ina izpolnjevala v sodelovanju z drugimi ob~inami ozi-
roma javnimi zavodi, ki delujejo na obmo~ju ve~ ob~in.
- ob~ina bo spodbujala kulturne dejavnosti ob~ank in ob~-
anov, zlasti na podro~ju t.i. ljubiteljske dejavnosti (dru{tva, po-
samezniki) kot nosilce dejavnosti ter zagotavljala sredstva za 
njihovo dejavnost;
- ob~ina bo omogo~ila prostorske, tehni~ne, organizacijske in 
materialne mo`nosti za uresni~evanje programov nosilcev, 
- ob~ina bo  omogo~ala dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo 
plod uresni~evanja programov nosilcev dejavnosti z obmo~ja 
ob~ine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja, kulturne 
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prireditve, morebitna uvedba gledali{kih in koncertnih abon-
majev) v skladu s svojimi zmo`nostmi in tem programom.

V skladu z navedenim bo Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih 
goricah:

- z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za sofinanciranje
javnih kulturnih programov spodbujala dejavnost na tem po-
dro~ju, 
- s sprejemom aktov o ustanovitvi ali soustanovitvi javnih za-
vodov za opravljanje javne slu`be na obmo~ju ob~ine (muzej, 
knji`nica, glasbena {ola ipd.), s sodelovanjem pri upravljanju 
teh zavodov omogo~iti izvajanje javne slu`be in s primerno 
odmerjenimi prora~unskimi sredstvi ter prostori omogo~ala 
dejavnost javnih zavodov, zadol`enih za izvajanje javne slu`be 
na obmo~ju ob~ine, 
- z javnim razpisom za oddajo javne kulturne infrastrukture 
omogo~ala ~im vi{jo stopnjo izkori{~enosti te infrastrukture in 
- z vlaganjem v opremo (ra~unalni{ka oprema, svetlobna in 
zvo~na tehnika) in 
- z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in razno-
likosti te dejavnosti na obmo~ju ob~ine. 

Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah bo vsako leto ob pri-
pravi prora~una za naslednje leto na podlagi poro~il nosilcev 
dejavnosti za teko~e leto in njihovih programov za naslednje 
leto oblikovala skupni program kulture za naslednje leto in v 
skladu s tem zagotovila tudi sredstva za izvajanje programa.  

6.
Srednjero~ni na~rt nalo`b na podro~ju javne kulturne 

infrastrukture

Javno kulturno infrastrukturo za podro~je kulture na obmo~ju 
Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah predstavljajo pred-
vsem namensko grajeni prostori. To so: Va{ka dvorana pri ga-
silskem domu v Vitomarcih, Hrgova doma~ija v Vitomarcih in 
telovadnica osnovne {ole v Vitomarcih.
Poleg rednega investicijskega vzdr`evanja in opremljanja Ob~-
ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah na~rtuje v obdobju 2007 
do 2010 predvsem dokon~anje objekta Hrgova doma~ija in 
obnovo kulturnih spomenikov na obmo~ju ob~ine.

7.
Dolgoro~ni pogled na razvoj kulture v Ob~ini Sveti 

Andra` v Slovenskih goricah
Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah `eli dolgoro~no za-
gotoviti lastnim ob~ankam in ob~anom ter gostom kakovost-
no ponudbo kulturnih dobrin zlasti na podro~ju gledali{~a in 
glasbe, likovnih razstav in delavnic ipd.. Ob~ina Sveti Andra` v 
Slovenskih goricah bo posve~ala izrazito skrb tudi raziskovanju, 
vzdr`evanju in obnavljanju ter predstavljanju kulturne dedi{~-
ine na obmo~ju ob~ine.

Poleg tega bo Ob~ina Sveti Andra` v Slovenskih goricah name-
nila posebno skrb in sredstva tudi za estetsko podobo naselij 
in Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah v celoti tako, kar 
zadeva obstoje~e spomenike in skladno na~rtovanje na po-
dro~ju urbanizma kakor tudi postavitev in vzdr`evanje novih 
estetskih objektov (spomenikov, kipov, parkov oz. javnih po-
vr{in).

8.
Letni program {porta se objavi na sede`u ob~ine in v 

ob~inskem glasilu.

Vitomarci, 4.10.2007
[tev.: 610-4/2007-1

              @upan
        Ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah

            Franci Krep{a
_____________________________________________________

Na podlagi 3.~lena Pravilnika o financiranju ob~inskih dru-

{tev (Uradni list RS, {t. 131/03), sprejetega prora~una ob~-
ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah za leto 2007 in Let-
nega programa kulture ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih 
goricah za leto 2007 (sprejetega na 8. redni seji Ob~inske-
ga sveta ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah z dne 4.10.2007) 
se izdaja naslednji

Javni poziv
za vlaganje zahtevkov za financiranje programov

dru{tev  za leto 2007

1. Zahtevke po tem javnem pozivu za leto 2007 lahko vlaga-
jo:
1.1. Sadjarsko – vinogradni{ko dru{tvo
1.2. Dru{tvo upokojencev Sv. Andra` – Vitomarci
1.3. Turisti~no dru{tvo Vitomarci
1.4. Dru{tvo mladih Sv. Andra` v Slovenskih goricah
1.5. PGD Vitomarci ( razen za operativo )
1.6. KUD – kulturno umetni{ko dru{tvo Vitomarci
1.7. Dru{tvo gospodinj Vitomarci

2. Zahtevki se bodo financirali v skladu s Pravilnikom o financi-
ranju dru{tev iz prora~una ( Ur. list RS, {t. 131/03 ), to~kovnega 
sistema izvajanja programa za preteklo leto ter razpolo`ljivih 
prora~unskih sredstev v letu 2007 za dru{tva.

3. Izvajalci programov morajo ob razpisni dokumentaciji pred-
lo`iti:
3.1. Izpolnjen obrazec » Poro~ilo o delu dru{tva za leto 2006 
» s 17 prilogami  (Obrazec se dobi na ob~ini Sveti Andra` v 
Slovenskih goricah ).
3.2.  Poro~ilo o porabljenih prora~unskih sredstvih z dokazili 
ter zaklju~ni ra~un leta 2006  in poro~ilo do 28.06. teko~ega 
leta.
3.3. Odlo~bo o registraciji dru{tva ter statut dru{tva (v kolikor 
so bile v preteklem letu spremembe statuta).

4. Izvajalci (dru{tva) po{ljejo zahtevke na naslov: Ob~ina Sveti 
Andra` v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci s 
pripisom » javni razpis dru{tva – NE ODPIRAJ » najpozneje do 
19.11.2007.

5. [teje se, da je prijava prispela pravo~asno, ~e je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo prijav na po{ti s priporo~eno po{ilj-
ko ali do 12.00 ure v tajni{tvu ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih 
goricah. Nepopolne vloge bodo s sklepom zavr`ene. Vsebinsko 
ne usklajene  vloge s statutom oz. registracijo pa bodo zavrnje-
ne.

6. Sredstva bodo izvajalci na podlagi sklenjenih pogodb ~rpa-
li v prora~unskem letu 2007. Vi{ina razpisanih sredstev je  
5.320,00 EUR.

Vitomarci, 22.10.2007
[tevilka: 610-4/2007-2

@upan
Franci  Krep{a, s.r.

_______________________________________________________

Na podlagi 36. ~lena Zakona o kmetijstvu – uradno pre~-
i{~eno besedilo (Uradni list RS, {t. 51/06) in 16. ~lena Sta-
tuta Ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah (Uradni list RS, {t. 
81/99, 71/01, 81/02, 73/05 in Uradno glasilo slovenskih 
ob~in, {t. 6/06) je Ob~inski svet Ob~ine Sv. Andra` v Slov. 
goricah na svoji 8.redni seji  dne 4.10.2007 sprejel 

PRAVILNIK
o dodeljevanju dr`avnih pomo~i za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva in pode`elja v ob~ini 
Sv. Andra` v Slov. goricah

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(vsebina pravilnika) 
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Ta pravilnik dolo~a podro~je uporabe, pogoje ter vrste pomo~i  
za  upravi~ence opredeljene kot majhna in srednje velika pod-
jetja (SME) kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES)  70/20-
01 z dne 12. januarja 2001 o uporabi ~lenov 87 in 88 Pogodbe 
Evropske skupnosti pri pomo~i za majhna in srednje velika 
podjetje (UL L {t. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33-42, z vsemi spre-
membami (v nadaljevanju: Prilogi 1), v skladu z Uredbo komi-
sije (ES) {t. 1857/2006  z dne 15. decembra 2006 o uporabi 
~lenov 87 in 88 Pogodbe ES pri dr`avni pomo~i za majhna in 
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) {t.70/2001 (UL L {t. 
358 z dne 16. 12. 2006, str. 3-21) – Uredba za skupinske iz-
jeme. 

2. ~len
(na~in zagotavljanja sredstev)

Sredstva za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
pode`elja se zagotavljajo iz prora~una ob~ine Sv. Andra` v Slov. 
goricah, njihovo vi{ino pa dolo~i ob~inski svet z Odlokom o 
prora~unu Ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah (v nadaljevanju: 
ob~ine).

3. ~len
(oblika pomo~i)

Pomo~i po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sred-
stva v dolo~eni vi{ini za posamezne namene v obliki dota-
cij, subvencionirani obliki storitev in sofinanciranje obrestne
mere. 

4. ~len
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji 
pomen:
- »pomo~« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz  ~lena 
87 (1) Pogodbe;
-  »majhna podjetja«: pomeni podjetje, ki ima manj kot 
50 zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa
- »srednje velika podjetja«: imajo manj kakor 250 zapo-
slenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali 
letno bilan~no vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov,
- »mikropodjetja«: pomeni podjetje, ki ima  manj kot 10 
zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa ;
- »bruto intenzivnost pomo~i«: pomeni znesek pomo~i, 
izra`en kot odstotek stro{kov, za katere je projekt upravi~en do 
pomo~i. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom nepo-
srednih davkov;
-  »obmo~ja z omejenimi mo`nostmi« pomeni obmo~-
ja, kakor so jih dr`ave ~lanice opredelile na podlagi ~lena 17 
Uredbe (ES) {t. 1257/1999,
- »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje 
merila, dolo~ena v skladu s ~lenom 32 Uredbe (ES) {t. 16-
98/2005.

5. ~len
(vrste pomo~i)

Za uresni~evanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in po-
de`elja v ob~ini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo pre-
ko naslednjih ukrepov:
1. Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Pomo~ za pla~ilo zavarovalnih premij
3. Zagotavljanje tehni~ne podpore v kmetijstvu

6. ~len
(cilji ukrepov)

Z uresni~evanjem predlaganih pomo~i, ki jih bo Ob~ina Sv. An-
dra` v Slov. goricah uresni~evala v skladu s tem Pravilnikom in 
sprejetim prora~unom v obdobju l. 2007-2013, se bodo do-
segli naslednji cilji sprejetih ukrepov;
- zmanj{anje proizvodnih stro{kov,
- izbolj{anje kakovosti,
- ohranjanje in izbolj{anje naravnega okolja ali izbolj{anje higi-

enskih razmer ali standardov   
  za dobro po~utje `ivali,
- bolj{e izkori{~anje naravnih virov (pa{nikov in travnikov),
- spodbujati raznolikost kmetijskih dejavnosti.

7. ~len
(upravi~enci do pomo~i)

   Upravi~enci do pomo~i so:
- pravne in fizi~ne osebe, ki ustrezajo SME podjetjem, kot je
opredeljeno v Prilogi I (ES) {t. 70/2001, ki se ukvarjajo s kme-
tijsko dejavnostjo, imajo stalno bivali{~e oziroma sede` v ob~-
ini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti 
oz. v uporabi kmetijska zemlji{~a, ki le`ijo na obmo~ju ob~-
ine oziroma tisti upravi~enci kmetijskih gospodarstev, ki imajo 
svojo MID {tevilko in so s tem vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev,
- ~lani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivali{~e 
na naslovu nosilca dejavnosti,
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj 
tehni~ne pomo~i na podro~ju kmetijstva na obmo~ju ob~ine 
ali regije,
- registrirana stanovska in interesna zdru`enja in zveze, ki de-
lujejo na podro~ju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na ob-
mo~ju ob~ine ali regije.

8. ~len 
(na~in dodeljevanja pomo~i)

Pomo~i se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega 
razpisa, objavljenega v Uradnem vestniku Ob~ine Sv. Andra` 
v Slov. goricah, skladno s pogoji in po postopku, dolo~enem v 
veljavnih predpisih.

Za izvedbo javnega razpisa ̀ upan s sklepom imenuje strokovno 
komisijo za kmetijstvo (v nadaljevanju: Komisija), ki je sestav-
ljena iz petih ~lanov. Komisija pripravi razpisno dokumentacijo, 
objavi javni razpis v sredstvih javnega obve{~anja, obravnava 
pravo~asno prispele popolne prijave, opravlja oglede na tere-
nu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi `upan 
v okviru prora~unskih sredstev za namene iz tega Pravilnika.

9. ~len
(merila in kriteriji)

   Merila in kriteriji za dodeljevanje dr`avnih pomo~i po tem 
pravilniku bodo podrobneje dolo~ena v javnem razpisu.

II.  UKREPI

UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

10. ~len
Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno 

proizvodnjo
(4. ~len  Uredbe komisije (ES) {t.1857/2006)

I. Predmet pomo~i
Pomo~i bodo dodeljene nalo`bam v lastno primarno pridelavo 
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi;
- Posodabljanje kmetij
- Urejanje pa{nikov
- Urejanje kmetijskih zemlji{~ 

Z ukrepom se bo dvignila konkuren~nost primarnega sektorja, 
saj sta na majhnih kmetijah dvig produktivnosti z novimi teh-
nologijami klju~nega pomena za ohranitev in razvoj primarne 
dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za izbolj{anje okolja, var-
nosti, higiene in dobrobiti `ivali. Ukrep bo prispeval k zmanj{a-
nju proizvodnih stro{kov, izbolj{anju in preusmeritvi proizvod-
nje, izbolj{anju kakovosti, ohranjanju in izbolj{anju naravnega 
okolja ali izbolj{anju higienskih razmer ali standardov za dobro 
po~utje `ivali.

Najvi{ji znesek dodeljene pomo~i posameznemu subjektu ne 
sme prese~i 400.000 € v katerem koli obdobju treh prora~-
unskih let ali 500.000 €, ~e je podjetje na obmo~ju z ome-
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jenimi mo`nostmi. V ta znesek so vklju~ena tudi vse pomo~i 
za nalo`be dodeljene na podlagi Programa razvoja pode`elja 
– zato bo potrebno predhodno preverjati vi{ino prejete po-
mo~i. Omejitev velja skupno za sredstva prejeta iz nacionalnih 
virov in virov lokalnih skupnosti.

II.  Pomo~ se ne odobri:
- nakup proizvodnih pravic, 
- `ivali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin drena`na 
dela, opremo za namakanje in namakalna dela, razen ~e taka 
nalo`ba vodi k zmanj{anju prej{nje porabe vode za najmanj 25 
%
- za preproste nalo`be za nadomestitve, 
- za teko~e stro{ke proizvodnje

1. POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo 
Pomo~i se  dodelijo za nalo`be v rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih. Pomo~i se dodelijo za kritje  upravi~-
enih stro{kov:
- stro{ki nakupa  rastlinjaka in monta`e ter opreme,
- stro{ki nakupa mre`e proti to~i, stro{ki postavitve, stro{ki pri-
prave na~rta za postavitev mre`e s stro{ki  svetovanja in nad-
zora,
- stro{ki postavitve nasada: stro{ki  priprave izvedbenega na~-
rta  za zasaditev novega nasada, stro{ki priprave zemlji{~a, na-
kup opore, nakup mre`e za ograjo in nakup ve~letnega sadil-
nega  materiala, razen jagod.

1.2  Investicije v `ivinorejsko proizvodnjo

Pomo~i se dodelijo za nalo`be v `ivinorejsko proizvodnjo na  
kmetijskih gospodarstvih, razen za  rejo toplokrvnih pasem 
konj, pra{i~ereje, perutnine, kuncev. Za rejo drobnice se po-
mo~i dodelijo na obmo~jih z omejenimi dejavniki. Pomo~i se 
dodelijo za kritje upravi~enih stro{kov:
- stro{ki  za pripravo na~rta za rekonstrukcijo in adaptacijo hle-
vov,
- stro{ki za nakup materiala  za adaptacijo, rekonstrukcijo  hle-
vov in ureditev izpustov, 
- stro{ki za nakup opreme  hlevov ( mlekovodi, itd….),
- stro{ki za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo  pomo-
`nih  `ivinorejskih objektov (seniki, silosi itd….), razen gnojnih 
jam in gnoji{~ zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direkti-
va, 
- stro{ki postavitve pa{nika;  stro{ki izdelave na~rta za uredi-
tev pa{nika, stro{ki  za nakup opreme za ograditev pa{nikov 
z elektri~no ograjo in pregraditev pa{nika na pa{ne ~redinke, 
stro{ki  nakupa  opreme za  ureditev napajali{~ za `ivino.
Upravi~enci  za pridobitev  pomo~i morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:

A: Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
Upravi~enci  za pridobitev  pomo~i morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje:
- izdelan na~rt izvedbe projekta  s popisom del, opreme in 
tehnologijo, ki ga pripravi za to poobla{~ena pristojna instituci-
ja,
- ponudbo oziroma predra~un za nameravano investicijo,
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; v primeru 
adaptacije je priglasitev del
- predlo`iti morajo potreben na~rt ureditve hleva, s popisom 
del, opreme in tehnologijo reje, 
- projekti po izvedeni investiciji morajo ustrezati razpisnim 
kriterijem,
- ra~un o pla~ilu poslovnega na~rta, potrjen s strani kmetijske 
svetovalne slu`be ali druge organizacije,
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v ko-
likor se za to vrsto nalo`be izdajajo dovoljenja,
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu oko-
lja,

- nalo`ba mora biti v skladu  z veljavnimi Standardi Evropske 
skupnosti,
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj 
enega od na{tetih specifi~nih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge,
- po zaklju~ku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpol-
njevati novo uvedeni standard za dobro po~utje `ivali,
- do pomo~i niso upravi~ena podjetja v te`avah,
- nalo`be morajo izpolnjevati vsaj en cilj; kot je zmanj{anje 
proizvodnih stro{kov, izbolj{anje in preusmeritev proizvodnje, 
izbolj{anje kakovosti, ohranjanje in izbolj{anje naravnega oko-
lja ali izbolj{anje higienskih razmer ali standardov za dobro 
po~utje `ivali.
- rastlinjak mora biti monta`no demonta`nega tipa, minimal-
ne povr{ine 300 m2,
- imeti  na~rt za postavitev mre`e proti to~i v sadovnjakih, s 
popisom del in materiala,
- za postavitev mre`e proti to~i, imeti v lasti ali na novo po-
saditi nasad pe~karjev  
- minimalne  povr{ine 0,4 ha ali 0,1 ha ko{~i~arjev in  izved-
beni na~rt,
- za raz{iritev obstoje~ih  sadnih nasadov mora imeti v lasti 
nasad pe~karjev minimalne povr{ine 0,4 ha ali 0,1 ha ko{~i~-
arjev,
- na novo posaditi nasad pe~karjev minimalne povr{ine 0,4 
ha ali 0,1 ha ko{~i~arjev,
- najmanj{a zmogljivost hleva mora biti 5 le`i{~ za kobile v 
boksih ali v prosti reji z 
     izpustom, 
-    najmanj{a zmogljivost hleva za rejo drobnice  mora biti 15 
le`i{~, 
-    najmanj{a zmogljivost hleva mora biti 15 le`i{~ v obmo~jih 
z omejenimi dejavniki in     
     30 le`i{~ v ni`inskem obmo~ju za rejo krav molznic,  naj-
manj 30 le`i{~ v obmo~jih z 
     omejenimi dejavniki in 40 le`i{~ v ni`inskem obmo~ju za 
kombinirano rejo  (molznice, 
     ml.`ivina) ter 10 le`i{~ v obmo~jih z omejenimi dejavniki za 
krave dojilje;,
-    imeti na~rt postavitve pa{nika s popisom del, opreme in 
tehnologijo pa{e, minimalne 
     povr{ine 3 ha,

B: Upravi~eni stro{ki:
- stro{ki adaptacije hlevov, temelje~ih na zakonodaji Evrop-
ske skupnosti (stro{ki obnove kritine objektov kmetijskega go-
spodarstva),
- stro{ki nakupa in monta`e nove tehnolo{ke opreme za 
krmljenje, mol`o in izlo~ke,
- stro{ki nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije in 
opreme, vklju~no z  ra~unalni{ko programsko opremo,
- stro{ki obnove fasad na nestanovanjskih gospodarskih ob-
jektih na kmetijskem gospodarstvu, 
- nakup materiala, opreme in stro{ki izgradnje pomo`nih `i-
vinorejskih objektov, razen gnojnih jam in gnoji{~ zaradi izpol-
njevanja standarda Nitratna direktiva,
- stro{ki nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajo~o opre-
mo,
- stro{ki nakupa in postavitve mre` proti to~i,
- splo{ni stro{ki na podro~ju izdatkov (honorarji arhitektov, 
in`enirjev in svetovalcev, stro{ki za {tudije izvedljivosti, nakup 
patentov in licenc), 
-    najmanj{a zmogljivost hleva mora biti 5 le`i{~ za kobile v 
boksih ali v prosti reji z 
     izpustom, 
-    najmanj{a zmogljivost hleva za rejo drobnice  mora biti 15 
le`i{~, 
-    najmanj{a zmogljivost hleva mora biti 15 le`i{~ v obmo~jih 
z omejenimi dejavniki in     
     30 le`i{~ v ni`inskem obmo~ju za rejo krav molznic,  naj-
manj 30 le`i{~ v obmo~jih z 
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     omejenimi dejavniki in 40 le`i{~ v ni`inskem obmo~ju za 
kombinirano rejo  (molznice, 
     ml.`ivina) ter 10 le`i{~ v obmo~jih z omejenimi dejavniki za 
krave dojilje;,
-    imeti na~rt postavitve pa{nika s popisom del, opreme in 
tehnologijo pa{e, minimalne 
     povr{ine 3 ha,
- splo{ni stro{ki, povezani s pripravo in izvedbo investicije 
(honorarji arhitektov, in`enirjev in svetovalcev, stro{ki {tudije 
za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).

C: Finan~ne dolo~be:
- najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

2. UREJANJE PA[NIKOV 

Nalo`be v postavitev pa{nikov in izvedba agromelioracij;
- stro{ki izdelave na~rta za ureditev pa{nika,
- stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nikov z elektri~-
no ali leseno ograjo in pregraditev pa{nika na pa{ne ~redinke 
(koli, `ica, izolatorji, pa{ni aparat, …),
- stro{ki nakupa opreme za ureditev napajali{~ za `ivino.

Upo{tevati je potrebno, da drena`na dela in namakalni sistemi 
niso opravi~ljiv stro{ek del kmetijskih gospodarstev, razen ~e 
nalo`ba v namakalna dela vodi k zmanj{anju prej{nje uporabe 
vode za najmanj 25 %.

A: Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
- izdelan na~rt ureditve pa{nika s popisom del, opreme in 
tehnologijo pa{e,
- izdelan na~rt obnove namakalnega sistema, s katerim se 
dokazuje, da vodi k zmanj{anju  porabe vode  za najmanj 
25%,
- izdelan na~rt ureditve zemlji{~a v zara{~anju ali dostopov 
(ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
- minimalna povr{ina pa{nika, ki se ureja mora biti 1 ha.

B: Upravi~eni stro{ki:
- stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nikov z elektri~no 
ograjo in pregraditev pa{nika na pa{ne ~redinke, stro{ki na-
kupa opreme za ureditev napajali{~ za `ivino,
- stro{ki nakupa in postavitve opreme za posodobitev na-
makalnih sistemov ~e taka nalo`ba v namakalna dela vodi k 
zmanj{anju prej{nje uporabe vode za najmanj 25 %, 
- stro{ki odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemlji{~a, na-
sipanja: stro{ki strojnih storitev,
- splo{ni stro{ki na podro~ju izdatkov (honorarji arhitektov, 
in`enirjev in svetovalcev, stro{ki za {tudije izvedljivosti, nakup 
patentov in licenc).

C: Finan~ne dolo~be:
- najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

3. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJI[^ 

Sredstva so namenjena upravi~encem za izvedbo manj{ih ze-
meljskih del, ki ne pomenijo ve~jega posega v prostor, kot so: 
ureditev pa{nikov, kr~enje drevesne zarasti in grmi~evja, plani-
ranje terena, ureditev dovoznih poti, vse z namenom izbolj{a-
nja pogojev obdelovanja.

A: Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
-     vloga in odobritev komisije o nameri dela,
- kopija katastrskega na~rta,
- zemlji{koknji`ni izpisek ali posestni list iz katerega je razvid-
no, da je upravi~enec lastnik ali solastnik kmetije in ima v upo-
rabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih povr{in. Dokumenti 
so lahko stari najve~ 1 leto.
- zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v 
primeru zakupa zemlji{~,
- kr~itveno dovoljenje pristojnega organa, ~e gre za spre-
membo gozdne povr{ine v kmetijsko, 
- pri izvajanju ve~jih agromelioracijskih del se obvezno izdela 
investicijski program    

      strokovne slu`be Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj,
- predra~un o  strojnih delih.

B: Upravi~eni stro{ki:
- za izvedbo malih melioracij do 10 strojnih ur sofinanciramo
do 40% upravi~enih stro{kov investicijske vrednosti storitve,
- za izvedbo ve~jih melioracij s predhodno izdelanim investi-
cijskim programom strokovne slu`be Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ptuj sofinanciramo do 40% upravi~enih stro{kov inve-
sticijske vrednosti storitve v ni`inskem obmo~ju,
- za obmo~ja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost 
pa sofinanciramo do 50% upravi~enih stro{kov storitve oz. za
mlade kmete v obdobju petih let od prve vzpostavitve kmetij-
skega gospodarstva, do 60% upravi~enih stro{kov storitve.

C: Finan~ne dolo~be:
- najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Bruto intenzivnost pomo~i pri ukrepu nalo`be v 
kmetijska gospodarstva ne presega:
- do 50 % upravi~enih stro{kov nalo`be na obmo~jih z omeje-
nimi mo`nostmi,
- do 40 % upravi~enih stro{kov nalo`be na ostalih obmo~jih,
- do 60 % upravi~enih stro{kov nalo`be na obmo~jih z omeje-
nimi dejavniki, ~e nalo`bo   
   izvajajo mladi kmetje v obdobju petih letih od vzpostavitve 
kmetijskega gospodarstva. Mladi  
   kmetje morajo izpolnjevati dolo~ila 22. ~lena Uredbe Komi-
sije (ES) {t. 1698/2005.
Pomo~ se dodeli v obliki nepovratnih sredstev in sofinancirajo
se obrestne mere kreditov.

11. ~len
Pomo~ za pla~ilo zavarovalnih premij

(12. ~len  Uredbe komisije (ES) {t.1857/2006)

I. Predmet podpore:
Predmet podpore je pla~ilo ali dopla~ilo zavarovalnih premij 
za zavarovanje pridelkov in `ivine. Ukrep se bo izvajal skladno 
z Uredbo o sofinanciranju zavarovalne premije  za teko~e leto.
Ukrep bo  vzpodbudil  kmetijska gospodarstva k zavarovanju 
pridelkov in `ivine, saj prenekatere kmetije do sedaj niso za-
varovale pridelkov in `ivine in zato ob neugodnih vremenskih 
razmerah ali boleznih pri `ivalih utrpijo veliko {kodo.

1. Predmet sofinanciranja – rastlinska proizvodnja
Sofinanciranje upravi~enih stro{kov zavarovalne premije za po-
sevke in plodove pred neugodnimi vremenskimi pojavi, ki jih 
lahko izena~imo z naravnimi nesre~ami kot so: spomladanska 
pozeba, udar strele, po`ar, to~a, vihar in poplave. 

2.    Upravi~enost do sofinanciranja:
Zavarovanje `ivali, za primer bolezni:
- nevarnost pogina zaradi bolezni,
- zakol z veterinarsko napotnico oz. usmrtitve zaradi bolezni,
- ekonomski zakola zaradi bolezni.

II. Upravi~enci:
Upravi~enci so kmetje, posamezniki, lastniki trajnih nasadov, 
polj{~in in kmetij, skladno s prvo alinejo 7. ~lena tega pravil-
nika

III. Splo{ni pogoji upravi~enosti:
Pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavaro-
vanje kmetijske proizvodnje za teko~e leto.

IV. Upravi~eni stro{ki:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih
povzro~ijo neugodni vremenski   pojavi, ki jih lahko izena~imo 
z naravnimi nesre~ami, kot so spomladanska pozeba, to~a, 
udar strele, po`ar, viha in poplave in izgube, ki jih povzro~ijo 
bolezni `ivali. 

V. Pogoji pridobitve pomo~i:
Upravi~enec mora vlogi prilo`iti sklenjeno zavarovalno polico 
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in potrdilo o pla~ilu zavarovalne premije. Pri tem pa pomo~ ne 
sme ovirati delovanje notranjega trga zavarovalnih storitev.

VI. Finan~ne dolo~be:
- najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

12. ~len
Zagotavljanje tehni~ne podpore

(15. ~len  Uredbe komisije (ES) {t.1857/2006)

I. Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehni~ne podpore {tejejo:
1. usposabljanje in izobra`evanje kmetov v okviru dru{tvene 
dejavnosti,
2. izobra`evanje, usposabljanje in informiranje kmetov in ~la-
nov njihovih dru`in,
3. stro{ki nadome{~anja kmeta, kmetovega partnerja med bo-
leznijo in dopustom.
Pomo~ v obliki subvencionirani storitvi se dodeli primarnim 
kmetijskim proizvajalcem za primarno kmetijsko proizvodnjo.
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in 
dru`inskih ~lanov je {e vedno slabo, zato z ukrepom podpira-
mo usposabljanje,  izobra`evanje, prenos dobrih praks in no-
vih znanj ter promocijo na podro~ju primarnega kmetijstva, kar 
bo doprineslo k ve~ji konkuren~nosti kmetijskih gospodarstev.

II. Upravi~enci:
1. registrirana stanovska in interesna zdru`enja in zveze, ki de-
lujejo na podro~ju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na ob-
mo~ju ob~ine ali regije,
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev tehni~ne 
pomo~i na podro~ju kmetijstva na obmo~ju ob~ine ali regije.

Ob~ina Sv. Andra` v Slov. goricah z upravi~enci sklene pogod-
bo, v kateri opredeli posamezne naloge, ~asovne roke za iz-
vedbo le-teh ter na~in izvedbe pla~il.

III. Splo{ni pogoji upravi~enosti:
Upravi~enci pod to~ko ena in dva prej{njega odstavka morajo 
k vlogi predlo`iti letni program dela in dokazila, zahtevana z 
javnim razpisom. 

Pomo~ mora biti dostopna vsem upravi~encem na ustreznem 
obmo~ju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. ^e 
tehni~no podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali dru-
ge kmetijske organizacije za vzajemno pomo~, ~lanstvo v ta-
kih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. Vsak prispevek ne~lanov za kritje upravnih stro{kov 
skupine ali organizacije se omeji na stro{ke za zagotavljanje 
storitve.

Pomo~ se ne dodeli za tiste aktivnosti, ki jih izvajajo javne slu-
`be in so financirane s strani dr`avnega prora~una.

IV. Upravi~eni stro{ki:
1. Na podro~ju  organiziranja in izvedbe izobra`evalno-stro-
kovnih programov s podro~ja vinogradni{tva, trsni~arstva, sad-
jarstva in obdelovanja zemeljskih povr{in. Ob~ina Sv. Andra` v 
Slov. goricah izbere izobra`evalno ustanovo, ki bo omogo~ila 
izvajanje vsebine izobra`evanja in usposabljanja kmetov in de-
lavcev na kmetijskem gospodasrtvu. Pomo~ se dodeli za krit-
je,
- stro{kov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na podro~ju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
- honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali ob~asne 
dejavnosti niti niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi stro{ki 
podjetja, na primer rutinsko dav~no svetovanje, redne pravne 
storitve ali ogla{evanje.
3. Na podro~ju organizacije forumov za izmenjavo znanj med 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na 
njih:
- stro{ki udele`be,
- potni stro{ki,
- stro{ki izdaje publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,

- simboli~ne nagrade, podeljene na tekmovanjih do vredno-
sti 50 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stro{ki na podro~ju {irjenja znanstvenih dogajanj (prikazi 
in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za 
{ir{o javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke 
ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) {t. 510/2006- po-
reklo niso imenovani.
5. Stro{ki publikacij, katalogov, spleti{~, ki predstavljajo de-
janske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev 
danega proizvoda, ~e so informacije in predstavitve nevtralne 
in imajo zadevni proizvajalci enake mo`nosti, da se predstavijo 
v publikaciji (kritje stro{kov priprave in tiska katalogov, kritje 
stro{kov vzpostavitve internetne strani).
6. Za nadome{~anja kmeta, kmetovega partnerja med bolez-
nijo in dopustom:
- stro{ki strojnih storitev, pri tem je mi{ljeno, da v ~asu kme-
tove odsotnosti nekdo vodi kmetijo,
- stro{ki nadomestne delovne sile.

V. Finan~ne dolo~be:
- pomo~ se krije do 50 % upravi~enih stro{kov;
- Pomo~ se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne 
vklju~uje neposrednih pla~il v denarju proizvajalcem

13. ~len
Kumulacija

(19. ~len  Uredbe komisije (ES) {t.1857/2006)

Najvi{ji zneski pomo~i, dolo~eni v ~lenih 10 do 13 tega pravil-
nika, se uporabljajo ne glede na to, ali  se  podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz  dr`avnih ali  lokalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev  Skupnosti.

V zvezi z istimi stro{ki se pomo~ izvzeta z Uredbo (ES) {t.18-
57/2006, ne sme kumulirati z drugo dr`avno pomo~jo po 
~lenu 87(1) Pogodbe ali s finan~nimi prispevki dr`av ~lanic,
vklju~no s tistimi iz drugega pododstavka ~lena 88(1) Uredbe 
(ES) {t.1698/2005, ali s finan~nimi sredstvi Evropske skupno-
sti  zvezi z nekaterimi upravi~enimi stro{ki, ~e bi bila s  tako 
kumulacijo prese`ena najve~ja dovoljena intenzivnost pomo~i 
dolo~ena z Uredbo ES {t. 1857/2006.

Pomo~ izvzeta z Uredbo (ES) {t. 1857/2006 se ne sme ku-
mulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) {tevilka 
1860/2004 glede na iste upravi~ene stro{ke ali nalo`beni pro-
jekt, ~e bi bila s tako kumulacijo prese`ena intenzivnost po-
mo~i, dolo~ena v Uredbi ES {t. 1857/2006.

II. NA^IN DODELJEVANJA DR@AVNIH POMO^I

14. ~len

Dr`avne pomo~i se bodo dodeljevale na podlagi predhodno 
izvedenega  javnega razpisa, objavljenega v Uradnem vestniku 
Ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah, skladno s pogoji in po po-
stopku, dolo~enem v veljavnih predpisih.

Najvi{ji skupni znesek pomo~i, dolo~en v ~lenih 10 do 13 tega 
pravilnika, ki ga prejme eno kmetijsko gospodarstvo v posa-
meznem razpisu, zna{a 250 € .

Ob~ina poro~a ministrstvu, pristojnemu za nadzor dr`avnih 
pomo~i, o vi{ini dodeljenih sredstev po upravi~encih in na-
menih.

15. ~len

Medsebojne obveznosti med ob~ino Sv. Andra` v Slov. goricah 
in prejemnikom pomo~i se uredijo s pogodbo.

III. NADZOR IN SANKCIJE

16. ~len
(Nadzor in sankcije)

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo 
imenuje `upan. 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
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pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripada-
jo~imi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve 
leti. 

IV. KON^NI DOLO^BI

  17. ~len

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
dodeljevanju prora~unskih sredstev za pospe{evanje in razvoj 
kmetijstva v Ob~ini Sv. Andra` v Slov. goricah (Uradni list RS, 
{t. 81/02)

19. ~len

Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah in se uporablja za 
programsko obdobje 2007-2013.

[ifra: 330-18/2007-1
Datum: 4.10.2007

   @upan                                                                
                         Ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah                                                                                             

          Franci Krep{a
_______________________________________________________

Na podlagi prora~una Ob~ine Sv. Andra` v Slov. goricah za 
leto 2007 (Uradno glasilo slovenskih ob~in {t. 16/2007), 
Zakona o kmetijstvu – uradno pre~i{~eno besedilo (Urad-
ni list RS, {t. 51/06), Pravilnika o dodeljevanju dr`avnih 
pomo~i za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode`elja v 
ob~ini Sv. Andra` v Slov. goricah (Uradni vestnik Ob~ine 
Sv. Andra` v Slov. goricah leto {t. 4), Mnenja Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj pode`elja, Ob~ina Sv. 
Andra` v Slov. goricah (v nadaljevanju ob~ina) objavlja 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORA^UNSKIH 
SREDSTEV ZA OHRANJANJE

IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODE@ELJA V OB^INI SV. 
ANDRA@ V SLOV. GORCAH V LETU  2007

I. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finan~nih
sredstev – dr`avnih pomo~i za uresni~evanje ciljev ob~ine na 
podro~ju razvoja kmetijstva in pode`elja, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju dr`avnih pomo~i.

II. VI[INA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v prora~unu za leto 2007 v okvirni 
vi{ini 4.173,00 EUR, na prora~unski postavki {t. 4011001 Sub-
vencije v kmetijstvu.

III. SPLO[NE DOLO^BE IN OSNOVNI POGOJI ZA 
KANDIDIRANJE 

Upravi~enci do pomo~i:

- pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo, imajo stalno bivali{~e oziroma sede` v ob~ini, so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v uporabi 
kmetijska zemlji{~a, ki le`ijo na obmo~ju ob~ine oziroma tisti 
upravi~enci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo MID {tevil-
ko in so s tem vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
- ~lani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivali{~e 
na naslovu nosilca dejavnosti,
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj 
tehni~ne pomo~i na podro~ju kmetijstva na obmo~ju ob~ine 
ali regije,
- registrirana stanovska in interesna zdru`enja in zveze, ki de-
lujejo na podro~ju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na ob-
mo~ju ob~ine ali regije.

Splo{ni finan~ni dolo~bi:  
Investicija na kmetiji, urejanje pa{nikov, izvedba programa iz-
obra`evanja oziroma katera druga dejavnost, ki se bo izvajala 
v letu 2007 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sred-
stev na podro~ju kmetijstva je lahko za~eta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oz. odlo~be) upravi~encu o 
dodelitvi sredstev, upravi~eni stro{ki po tem razpi-
su so tisti, ki so nastajali v obdobju od 1.1.2007 pa 
do 10.decembra 2007 (skrajni rok za oddajo zahtev-
ka za izpla~ilo subvencije).

Dokazila oziroma pla~ani ra~uni za izvedene investicije, ki jih 
upravi~enec prilo`i skupaj z zahtevkom za izpla~ilo, morajo biti 
z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 

IV. NAMENI RAZPISA   

1. NALO@B V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA 
PRIMARNO  PROIZVODNJO  
- vi{ina razpisanih sredstev:  1.600,00 EUR

Bruto intenzivnost pomo~i pri ukrepu nalo`be v 
kmetijska gospodarstva ne presega:
- do 50 % upravi~enih stro{kov nalo`be na obmo~jih z omeje-
nimi mo`nostmi,
- do 40 % upravi~enih stro{kov nalo`be na ostalih obmo~jih,
- do 60 % upravi~enih stro{kov nalo`be na obmo~jih z omeje-
nimi dejavniki, ~e nalo`bo   
   izvajajo mladi kmetje v obdobju petih letih od vzpostavitve 
kmetijskega gospodarstva. Mladi  
   kmetje morajo izpolnjevati dolo~ila 22. ~lena Uredbe Komi-
sije (ES) {t. 1698/2005.

Pomo~ za nalo`be v kmetijska gospodarstva za pri-
marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 urejanje pa{nikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemlji{~.

1.1 POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

1.1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo 
Pomo~i se  dodelijo za nalo`be v rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Upravi~eni stro{ki: 
- stro{ki nakupa  rastlinjaka in monta`e ter opreme,
- stro{ki nakupa mre`e proti to~i, stro{ki postavitve, stro{ki pri-
prave na~rta za postavitev  
  mre`e s stro{ki  svetovanja in nadzora,
- stro{ki postavitve nasada: stro{ki  priprave izvedbenega na~-
rta  za zasaditev   
  novega nasada, stro{ki priprave zemlji{~a, nakup opore, na-
kup mre`e za ograjo in   
   nakup ve~letnega sadilnega  materiala, razen jagod.

1.1.2  Investicije v `ivinorejsko proizvodnjo
Pomo~i se dodelijo za nalo`be v `ivinorejsko proizvodnjo na  
kmetijskih gospodarstvih, razen za  rejo toplokrvnih pasem 
konj, pra{i~ereje, perutnine, kuncev. Za rejo drobnice se po-
mo~i dodelijo na obmo~jih z omejenimi dejavniki. 

Upravi~eni stro{ki:
- stro{ki  za pripravo na~rta za rekonstrukcijo in adaptacijo hle-
vov,
- stro{ki za nakup materiala  za adaptacijo, rekonstrukcijo  hle-
vov in ureditev izpustov, 
- stro{ki za nakup opreme  hlevov ( mlekovodi, itd….),
- stro{ki za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo  pomo-
`nih  `ivinorejskih objektov 
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  (seniki, silosi itd….), razen gnojnih jam in gnoji{~ zaradi izpol-
njevanja standarda Nitratna  
  direktiva, 
- stro{ki postavitve pa{nika;
- stro{ki izdelave na~rta za ureditev pa{nika, stro{ki  za nakup 
  opreme za ograditev pa{nikov z elektri~no ograjo in pregradi-
tev pa{nika na pa{ne ~redinke;
- stro{ki  nakupa  opreme za  ureditev napajali{~ za `ivino.

Pogoji za pridobitev:
- izdelan na~rt izvedbe projekta  s popisom del, opreme in 
tehnologijo, ki ga pripravi za to poobla{~ena pristojna instituci-
ja,
- ponudbo oziroma predra~un za nameravano investicijo,
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; v primeru 
adaptacije je priglasitev del
- predlo`iti morajo potreben na~rt ureditve hleva, s popisom 
del, opreme in tehnologijo reje, 
- projekti po izvedeni investiciji morajo ustrezati razpisnim 
kriterijem,
- ra~un o pla~ilu poslovnega na~rta, potrjen s strani kmetijske 
svetovalne slu`be ali druge organizacije,
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v ko-
likor se za to vrsto nalo`be izdajajo dovoljenja,
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu oko-
lja,
- nalo`ba mora biti v skladu  z veljavnimi Standardi Skupno-
sti,
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj 
enega od na{tetih specifi~nih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge,
- po zaklju~ku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpol-
njevati novo uvedeni standard za dobro po~utje `ivali,
- do pomo~i niso upravi~ena podjetja v te`avah,
- nalo`be morajo izpolnjevati vsaj en cilj; kot je zmanj{anje 
proizvodnih stro{kov, izbolj{anje in preusmeritev proizvodnje, 
izbolj{anje kakovosti, ohranjanje in izbolj{anje naravnega oko-
lja ali izbolj{anje higienskih razmer ali standardov za dobro 
po~utje `ivali.
- rastlinjak mora biti monta`no demonta`nega tipa, minimal-
ne povr{ine 300 m2,
- imeti  na~rt za postavitev mre`e proti to~i v sadovnjakih, s 
popisom del in materiala,
- za postavitev mre`e proti to~i, imeti v lasti ali na novo po-
saditi nasad pe~karjev  
- minimalne  povr{ine 0,4 ha ali 0,1 ha ko{~i~arjev in  izved-
beni na~rt,
- za raz{iritev obstoje~ih  sadnih nasadov mora imeti v lasti 
nasad pe~karjev minimalne povr{ine 0,4 ha ali 0,1 ha ko{~i~-
arjev,
- na novo posaditi nasad pe~karjev minimalne povr{ine 0,4 
ha ali 0,1 ha ko{~i~arjev,
- najmanj{a zmogljivost hleva mora biti 5 le`i{~ za kobile v 
boksih ali v prosti reji z izpustom, 
-    najmanj{a zmogljivost hleva za rejo drobnice  mora biti 15 
le`i{~, 
-    najmanj{a zmogljivost hleva mora biti 15 le`i{~ v obmo~jih 
z omejenimi dejavniki in     
     30 le`i{~ v ni`inskem obmo~ju za rejo krav molznic,  naj-
manj 30 le`i{~ v obmo~jih z 
     omejenimi dejavniki in 40 le`i{~ v ni`inskem obmo~ju za 
kombinirano rejo  (molznice, ml.`ivina) ter 10 le`i{~ v obmo~-
jih z omejenimi dejavniki za krave dojilje;,
-    imeti na~rt postavitve pa{nika s popisom del, opreme in 
tehnologijo pa{e, minimalne povr{ine 3 ha.

Najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

1.2 UREJANJE PA[NIKOV

Pomo~ se lahko dodeli za namen ureditve pa{nih povr{in na 
obmo~ju ob~ine.

Upravi~eni stro{ki:
- stro{ki izdelave na~rta / projektne dokumentacije za uredi-
tev pa{nika/, 
- stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nikov z elektri~-
no ali leseno ograjo in pregraditev pa{nika na pa{ne ~redinke 
(koli, `ica, izolatorji, pa{ni aparat, …),
- stro{ki nakupa opreme za ureditev napajali{~ za `ivino.
Upo{tevati je potrebno, da drena`na dela in namakalni sistemi 
niso opravi~ljiv stro{ek del kmetijskih gospodarstev, razen ~e 
nalo`ba v namakalna dela vodi k zmanj{anju prej{nje uporabe 
vode za najmanj 25 %.

Pogoji za pridobitev:
-  izdelan na~rt ureditve pa{nika s popisom del, opreme in 
tehnologijo pa{e,
- izdelan na~rt obnove namakalnega sistema, s katerim se 
dokazuje, da vodi k zmanj{anju  porabe vode  za najmanj 
25%,
- izdelan na~rt ureditve zemlji{~a v zara{~anju ali dostopov 
(ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
- minimalna povr{ina pa{nika, ki se ureja mora biti 1 ha.
- ra~un oziroma dokazila o pla~ilu stro{kov, za katere se uve-
ljavlja pomo~,
- dovoljenje lastnika zemlji{~a za izvedbo nalo`be v primeru 
zakupa zemlji{~a,
- drugi splo{ni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske de-
javnosti.

Najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

1.3. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJI[^ 

Pomo~ se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemlji{~.

Upravi~eni stro{ki:
- za izvedbo malih melioracij do 10 strojnih ur sofinanciramo
do 40% upravi~enih stro{kov investicijske vrednosti storitve,
- za izvedbo ve~jih melioracij s predhodno izdelanim investi-
cijskim programom strokovne slu`be Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ptuj sofinanciramo do 40% upravi~enih stro{kov inve-
sticijske vrednosti storitve v ni`inskem obmo~ju,
- za obmo~ja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost 
pa sofinanciramo do 50% upravi~enih stro{kov storitve oz. za
mlade kmete v obdobju petih let od prve vzpostavitve kmetij-
skega gospodarstva, do 60% upravi~enih stro{kov storitve.

Pogoji za pridobitev:
-    vloga o nameri dela in odobritev vloge s strani posebne 
komisije,  
- kopija katastrskega na~rta,
- zemlji{koknji`ni izpisek ali posestni list iz katerega je razvid-
no, da je upravi~enec lastnik ali solastnik kmetije in ima v upo-
rabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih povr{in. Dokumenti 
so lahko stari najve~ 1 leto.
- zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v 
primeru zakupa zemlji{~,
- kr~itveno dovoljenje pristojnega organa, ~e gre za spre-
membo gozdne povr{ine v kmetijsko, 
- pri izvajanju ve~jih agromelioracijskih del se obvezno izdela 
investicijski program    
      strokovne slu`be Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj,
-     predra~un o  strojnih delih 

Najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
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2. POMO~ ZA PLA~ILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- vi{ina razpisanih sredstev: 1.600,00 EUR 

Upravi~eni stro{ki:
- sofinanciranje stro{kov zavarovalnih premij za kritje izgub
pri `ivalih, ki jih povzro~ijo bolezni,
- sofinanciranje stro{kov zavarovalnih premij za kritje izgub
na posevkih in plodovih, ki jih povzro~ajo neugodne vremen-
ske razmere,
- sofinanciranje stro{kov zavarovalnih premij za kritje izgub
na posevkih in plodovih, ki jih povzro~ijo bolezni.

Upravi~enci do pomo~i:
- pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V pri-
meru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi last ozi-
roma zakup kmetijskega zemlji{~a, ki le`i na obmo~ju ob~ine,
- zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za kme-
tijska gospodarstva,
- ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji. 

Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica in potrdilo o pla~ilu zavarovalne 
premije za  teko~e leto,
- drugi splo{ni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske de-
javnosti.

Najvi{ji znesek 250 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

3. ZAGOTAVLJANJE TEHNI~NE PODPORE V KMETIJ-
SKEM SEKTORJU
- vi{ina razpisanih sredstev: 973,00 EUR 

V okviru zagotavljanja tehni~ne podpore v kmetijskem sektorju 
se lahko izvajajo dr`avne pomo~i:
1. Na podro~ju  organiziranja in izvedbe izobra`evalno-stro-
kovnih programov s podro~ja vinogradni{tva, trsni~arstva, sad-
jarstva in obdelovanja zemeljskih povr{in. Ob~ina Sv. Andra` v 
Slov. goricahizbere izobra`evalno ustanovo, ki bo omogo~ila 
izvajanje vsebine izobra`evanja in usposabljanja kmetov in de-
lavcev na kmetijskem gospodasrtvu. Pomo~ se dodeli za krit-
je,
- stro{kov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na podro~ju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
- honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali ob~asne 
dejavnosti niti niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi stro{ki 
podjetja, na primer rutinsko dav~no svetovanje, redne pravne 
storitve ali ogla{evanje.
3. Na podro~ju organizacije forumov za izmenjavo znanj med 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na 
njih:
- stro{ki udele`be,
- potni stro{ki,
- stro{ki izdaje publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,
- simboli~ne nagrade, podeljene na tekmovanjih do vredno-
sti 50 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stro{ki na podro~ju {irjenja znanstvenih dogajanj (prikazi 
in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za 
{ir{o javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke 
ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) {t. 510/2006- po-
reklo niso imenovani.
5. Stro{ki publikacij, katalogov, spleti{~, ki predstavljajo de-
janske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev 
danega proizvoda, ~e so informacije in predstavitve nevtralne 
in imajo zadevni proizvajalci enake mo`nosti, da se predstavijo 
v publikaciji (kritje stro{kov priprave in tiska katalogov, kritje 
stro{kov vzpostavitve internetne strani).
6. Za nadome{~anja kmeta, kmetovega partnerja med bolez-

nijo in dopustom:
- stro{ki strojnih storitev, pri tem je mi{ljeno, da v ~asu kme-
tove odsotnosti nekdo vodi kmetijo,
- stro{ki nadomestne delovne sile.

Bruto intenzivnost pomo~i:
- pomo~ se krije do 50 % upravi~enih stro{kov;
- Pomo~ se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne 
vklju~uje neposrednih pla~il v denarju proizvajalcem

Upravi~enci do pomo~i:
- fizi~ne in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehni~ne pod-
pore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je po-
mo~ dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na obmo~ju 
ob~ine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor 
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske 
organizacije, ~lanstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za 
dostop do storitev. Vsak prispevek ne~lanov se omeji na soraz-
merne stro{ke za zagotavljanje storitve,
- registrirana stanovska in interesna zdru`enja in zveze, ki de-
lujejo na podro~ju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na ob-
mo~ju ob~ine ali regije,
- ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji. 

Pogoji za pridobitev:
- predlo`en letni program dela 
- dokazila / dokumentacija izvedbe tehni~ne podpore,
- ra~un oziroma dokazila o pla~ilu stro{kov,
- dokazila o vklju~enosti pravnih oziroma fizi~nih oseb, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kme-
tijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetij-
ska zemlji{~a, ki le`ijo na obmo~ju ob~ine.

V. OBDOBJE IN ^AS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI

Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in 
bo predmet prijave na ta razpis je lahko za~eta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oziroma odlo~be) upravi~encu o do-
delitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaklju~iti do 26. 
novembra 2007 (npr. zaklju~na ena izmed faz investicije na 
kmetiji, zaklju~eno izobra`evanje), upravi~enci pa morajo v pri-
meru odobritve sredstev, dokazila oziroma pla~ane ra~une za 
dokon~no izvedena dela izstaviti najkasneje do 10. decembra 
2007, skupaj z zahtevkom za izpla~ilo sredstev. 

VI. ROK ZA PREDLO@ITEV VLOG IN NA^IN 
PREDLO@ITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati po po{ti kot priporo~eno po-
{iljko na naslov: Ob~ina Sv. Andra` v Slov. goricah, Vitomarci 
71, 2255 Vitomarci ali osebno v sprejemni pisarni ob~ine do 
vklju~no 26.11.2007 (velja datum po{tnega `iga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov 
vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis KME-
TIJSTVO 2007«. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VE^ VLOG, 
mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsa-
ka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: 
- pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumenta-
cije
- vloga mora biti poslana v roku in na na~in, ki je dolo~en v tej 
to~ki besedila tega razpisa.

VII. ODLO^ANJE V POSTOPKU RAZPISA IN 
OBVE[^ANJE O IZIDU RAZPISA

Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna 
Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani `upana. ^e Ko-
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misija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna slu-
`ba ob~inske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da 
jo v roku 8 dni dopolni. ^e prosilec vloge v roku ne dopolni ali 
v tem roku ne zaprosi za podalj{anje roka oziroma pristojnega 
organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoli{~inah, se vloga s 
sklepom kot nepopolna zavr`e. 
Komisija v primeru, ko zapro{ena sredstva presegajo vsa razpi-
sana razpolo`ljiva sredstva lahko zni`a odstotek sofinanciranja
oziroma dolo~i najvi{jo vi{ino sredstev na vlagatelja.  
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Ob~-
ina Sv. Andra` v Slov. goricah v treh dneh izdala sklep o do-
delitvi sredstev, ki bo vseboval dolo~be o namenu, upravi~enih 
stro{kih ter vi{ini dodeljenih sredstev. Ob~ina Sv. Andra` v Slov. 
goricah bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se 
opredelijo izvedbe pla~il ter medsebojne pravice in obvezno-
sti.
Zavr`ene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane v roku in na na~in, ki je dolo~en v VI. to~ki 
tega razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

VIII. KRAJ IN ^AS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI 
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija (obrazci) je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva v sprejemni pisarni Ob~ine 
Sv. Andra` v Slov. goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, vsak 
dan, do izteka prijave na razpis. Dokumentacijo lahko dvignete 
osebno ali vam jo po pozivu po{ljemo.

IX. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
JAVNIM RAZPISOM

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na 
tel. {t.:  02 757 95 30 ali osebno na ob~inski upravi ali na 
elektronskem naslovu: info@sv-andraz.si

[tevilka: 330-19/2007-1
Datum: 25.10.2007

                          @UPAN 
OB^INE SV. ANDRA@ V SLOV. GORICAH  

                      Franci Krep{a s.r.
_______________________________________________________

Ob~ina Sv. Andra` v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci 

Vitomarci, 22.10.2007 

JAVNI RAZPIS ZA OB^INSKA PRIZNANJA

V skladu s 13. ~lenom Odloka o priznanjih ob~ine  Sveti  An-
dra` v Slovenskih  goricah ( Uradni list RS, {t. 16/01) se objav-
lja za leto 2007 razpis za podelitev ob~inskih priznanj.

Razpisuje se:
1. Grb ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah, ki 
se podeljuje posameznikom, dru`bam, zavodom, skupnostim, 
dru{tvom in drugim pravnim osebam za izredno `ivljenjsko 
delo ali vrhunske uspehe in dose`ke, ki so pomembni za ugled 
in razvoj ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah. V koledar-
skem letu se lahko podeli najve~ en grb ob~ine Sveti Andra` v 
Slovenskih goricah.
2. Plaketa ob~ine Sveti Andra` v Slovenskih goricah 
se podeljuje posameznikom, dru`bam, zavodom, skupnostim, 
dru{tvom in drugim pravnim osebam za pomembne dose`ke 
v kraj{em obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje delo. V kole-
darskem letu se lahko podelijo najve~ tri plakete.

3. Podelitev nagrade in priznanja inovator se lahko 
podeli posamezniku ali skupini posameznikov za dose`ke na 
podro~ju inovativne dejavnosti.

Kadar je ve~ predlogov, kolikor je razpisanih priznanj, napravi 
izbor Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Odlo~itve o podelitvi priznanj sprejme ob~inski svet s skle-
pom.
Priznanja ob ob~inskem prazniku podeljuje `upan.
Predlagatelji priznanj so lahko fizi~ne ali pravne osebe. Pred-
lagatelj zase ne more vlo`iti predloga za podelitev priznanj.
Predlog priznanj mora biti predlo`en v pisni obliki z obrazlo`it-
vijo in mora vsebovati podatke o kandidatu.
Predlogi za ob~inska priznanja z obrazlo`itvijo se 
oddajo na ob~ino Sveti Andra` v Slovenskih goricah 
do 07.11.2007 najkasneje do 15.ure.

Franci Krep{a, univ.dipl.ing.
         @upan ob~ine 

Sveti Andra` v Slovenskih goricah


