URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 21.8.2002, ŠT. 5 LETO VIII
CENA 680 SIT

Na podlagi določil Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št.
41/02), Navodila za oblikovanje cen storitev lokalnih javnih služb za ravnanje z odplakami
(Ur. list RS, št. 56/01) in Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/00) je občinski svet Občine Lukovica na 22.
seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O POVIŠANJU CENE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z
ODPLAKAMI - KANALŠČINE
Občinski svet občine Lukovica soglaša, da znaša cena kanalščine v Občini Lukovica od 1. 8.
2002 dalje za gospodinjstva 23,47 SIT za m3 in 43,53 SIT za m3 za negospodinjstva.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
ŽUPAN:
Številka: 3/22/02
Anastazij Živko Burja
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 6. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/96 in 10/96) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7.
2002, sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA IN
ODLAGANJA Z ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE LUKOVICA
Občinski svet občine Lukovica določa, da je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja in
odlaganja z odpadki na območju Občine Lukovica javno podjetje, katerega soustanoviteljica
je Občina Lukovica, to je Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Domžale.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/22/02
Datum: 18. 7. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O REZERVACIJI SREDSTEV GRADBENO
STANOVANJSKEGA PODJETJA GRASTO D.O.O.
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o rezervaciji sredstev Gradbeno
stanovanjskega podjetja Grasto d.o.o. za sanacijo kamnoloma v Lukovici.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/22/02
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O UGOTOVITVAH KOMISIJE ZA PROUČITEV
IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI OBČINE LUKOVICA IN ODGOVORNOSTI
ŽUPANA DO GASILSKE ZVEZE LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročilo o ugotovitvah Komisije za proučitev
izpolnjevanja obveznosti Občine Lukovica in odgovornosti župana do Gasilske zveze
Lukovica.
2. Pred sprejemom proračuna za l. 2003 naj se višina sredstev za potrebe Gasilske zveze
Lukovica uskladi s celotnim proračunom Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 6/22/02
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
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Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in 124/00), Odloka o
proračunu Občine Lukovica za l. 2002 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/02) in 16. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA
ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2002
Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna Občine Lukovica za obdobje januar - junij 2002.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 7/22/02
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 2. odst. 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/97, 6/00, 3/02) in 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22.
seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA OBČINE
LUKOVICA IN O IMENOVANJU NOVEGA ČLANA
Razreši se član uredniškega odbora javnega glasila Občine Lukovica ga. Magda Kreft, Vrh
nad Krašnjo 5, Lukovica in se namesto nje imenuje nov član ga. Milena Bradač, Sp.
Petelinjek 3, Blagovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 8/22/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
51/02) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU NAMESTNIKA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Občinski svet Občine Lukovica za novega člana občinske volilne komisije imenuje Marka
Cerarja iz Gradišč 14, Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 9/22/02
Datum: 18. 7. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02) in 3. odst. 15. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O ZAVRNITVI PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI VEČIH VOLILNIH ENOT
ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica zavrača predlog župana za sprejem Odloka o določitvi večih
volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 10/22/02
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 19. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 3. odst. 64. člena Statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7.
2002, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE V SVETE
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o določitvi števila članov Svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti v Občini
Lukovica sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o določitvi števila članov Svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti v Občini
Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/22/02
Datum: 18. 7. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.
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Na podlagi 19. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. odst. 64. člena in 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), je občinski svet Občine Lukovica na svoji
22. seji , dne 18. julija 2002 sprejel naslednji
ODLOK
O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN
VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI
LUKOVICA
1.člen
S tem odlokom se določa število članov Svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve
v Svete krajevnih skupnosti v Občini Lukovica.
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu.
2.člen
Svet krajevne skupnosti Blagovica ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Blagovica se določi ena volilna enota, ki obsega območje cele
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
3.člen
Svet krajevne skupnosti Češnjice ima 5 članov.
Za volitve članov Sveta KS Češnjice se določi ena volilna enota, ki obsega območje cele
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 5 članov sveta.
4.člen
Svet krajevne skupnosti Krašnja ima 11 članov.
Za volitve članov Sveta KS Krašnja se določijo štiri volilne enote in število članov, ki se
volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
- prva volilna enota obsega območje naselij: Krajno Brdo in Vrh nad Krašnjo. V volilni
enoti se volijo 3 člani sveta.druga volilna enota obsega območje naselja Krašnja. V
volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
- tretja volilna enota obsega območje naselij: Spodnje Loke in Žirovše. V volilni enoti
se volijo 3 člani sveta.
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-

četrta volilna enota obsega območje naselij: Kompolje in Koreno. V volilni enoti se
volita 2 člana sveta.
5.člen

Svet krajevne skupnosti Lukovica ima 11 članov.
Za volitve članov Sveta KS Lukovica se določi pet volilnih enot in število članov, ki se volijo
v posamezni volilni enoti kot sledi:
- prva volilna enota obsega območje naselij: Lukovica pri Domžalah in Brdo pri
Lukovici. V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
- druga volilna enota obsega območje naselij: Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lukovici
in Preserje pri Lukovici. V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
- tretja volilna enota obsega območje naselij: Spodnje Koseze, Videm pri Lukovici in
Spodnje Prapreče. V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
- četrta volilna enota obsega območje naselja: Čeplje. V volilni enoti se voli 1 član
sveta.
- peta volilna enota obsega območje naselja Trnjava. V volilni enoti se voli 1 član sveta.
6.člen
Svet krajevne skupnosti Prevoje ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Prevoje se določi ena volilna enota, ki obsega območje cele
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
7.člen
Svet krajevne skupnosti Rafolče ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Rafolče se določi ena volilna enota, ki obsega območje cele
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
8.člen
Svet krajevne skupnosti Trojane ima 6 članov.
Za volitve članov Sveta KS Trojane se določijo tri volilne enote in število članov, ki se volijo
v posamezni volilni enoti kot sledi:
-

prva volilna enota obsega območje naselij: Hribi, Trojane, V Zideh, Zavrh pri
Trojanah. V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
druga volilna enota obsega območje naselij:Bršlenovica, Podmilj, Prvine, Šentožbolt,
Učak. V volilni enoti se volita 2 člana sveta.

86

-

tretja volilna enota obsega območje naselij: Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Suša.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
9.člen

Svet krajevne skupnosti Zlato Polje ima 7 članov.
Za volitve članov Sveta KS Zlato Polje se določi ena volilna enota, ki obsega območje cele
krajevne skupnosti.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
10.člen
Volitve v Svete krajevnih skupnosti izvedejo občinska volilna komisija, volilne komisije
krajevnih skupnosti in volilni odbori.
11.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka:11/22/2002
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum:18. julij 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 7. in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002,
sprejel
SKLEP
O PODPORI PRIZADEVANJEM ZA USTANOVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
ZA KOMERCIALNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSKEM CENTRU RUDOLFA
MAISTRA V KAMNIKU
Občinski svet Občine Lukovica podaja izjavo o podpori za ustanovitev Višje strokovne šole
za komercialno izobraževanje v Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku brez vsakršne
finančne obremenitve Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 12/22/02
Datum: 18. 7. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
4/99 in 7/00) je občinski svet Občine Lukovica na 22. seji, dne 18. 7. 2002, sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU ČLANA SVETA KNJIŽNICE DOMŽALE –
PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OBČIN LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN
TRZIN
Občinski svet Občine Lukovica soglaša s kandidaturo g. Marijana Grila, stan. Cesta na
Grmače 2, Moravče, za imenovanje člana sveta Knjižnice Domžale – predstavnika
uporabnikov občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 13/22/02
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 18. 7. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in 16.člena Statuta
Občine Lukovica (Ur.vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na
seji, dne 19.06.2002 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K PRAVILNIKU O KRITERIJIH IN NAČINU SPREJEMA
PREDŠOLSKIH OTROK V VZGOJNOVARSTVENO ENOTO VRTCA MEDO PRI
OŠ JANKA KERSNIKA BRDO
Občinski svet Občine Lukovica soglaša s predloženim »Pravilnikom o kriterijih in načinu
sprejema predšolskih otrok v vzgojnovarstveno enoto Medo pri OŠ Janka Kersnika Brdo.«
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/ KOR /02
Datum: 19.06.2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni List RS št. 1-1/2000), Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS št. 59/00), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
51/02) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
občinski svet Občine Lukovica na korespondenčni seji, dne 20. 8. 2002, sprejel
ODLOK
O DODELJEVANJU OBČINSKIH POMOČI NA PODROČJU GOSPODARSTVA IN
KMETIJSTVA
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje občinskih pomoči, ki jih občina dodeli iz sredstev občinskega
proračuna za tekoče leto.
2. člen
Upravičenci do občinskih pomoči so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju
Občine Lukovica in pravne osebe, ki imajo stalni sedež na območju Občine Lukovica, razen v
posebnih primerih, ki jih potrdi Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem.
3. člen
Sredstva za dodeljevanje pomoči se določijo v proračunu Občine Lukovica. Sredstva se
določijo za vsako proračunsko leto.
4. člen
Občinske pomoči se dodeljujejo na področju:
- gospodarstva
- kmetijstva.
5. člen
Občinski svet sprejme pravilnika o dodeljevanju občinskih pomoči, s katerima uredi
intenzivnost, oblike, pogoje, merila in upravičence za dodelitev občinskih pomoči.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi objavljenih razpisov.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 1/kores./2002
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 20. 8. 2002
___________________________________________________________________________
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Na podlagi Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni List RS št. 1-1/2000), Zakona o
varstvu konkurence (Uradni list št.18/93 ), Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS št. 56/99), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS št. 59/00), Pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči
v Republiki Sloveniji (Uradni list št. 58/2001), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na
korespondenčni seji, dne 20. 8. 2002 sprejel
PRAVILNIK
O DODELJEVANJU POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI IN
MALEGA GOSPODARSTVA NA PODLAGI SUBVENCIONIRANJA OBRESTNE
MERE V OBČINI LUKOVICA
1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje posojil na podlagi
subvencioniranja obrestne mere iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in malega gospodarstva v Občini Lukovica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje obrti in malega gospodarstva se oblikujejo v proračunu Občine
Lukovica v višini, ki se določi z odlokom o proračunu občine Lukovica za posamezno leto.
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
a) nakup opreme ter strojev za uvajanje oz. nadomeščanje proizvodnje ali izdelkov, ki
odpravlja obremenjevanje okolja;
b) izdelava dokumentacije zahtevnih projektov in aktivnosti (npr. programov razvoja, tržnih
analiz, marketinga, promocij, itd);
c) nakup nove in generalno obnovljene opreme;
d) nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov;
e) nakup, graditev, prenovo poslovnih prostorov;
f) nakup patentov in blagovnih znamk za opravljanje dejavnosti;
g) investicije v osnovna sredstva, ki bodo služila pospeševanju turizma v občini.
4. člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
− podjetja v zasebni lasti, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči in se uvrščajo med mala podjetja;
− samostojni podjetniki, obrtniki in ostali zasebniki, za katere se smiselno uporabljajo
pravila za mala podjetja;
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− občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register
in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
Sedež samostojnega podjetnika, obrtnika, drugega zasebnika oziroma podjetja ter kraj
investicije morata biti na območju občine Lukovica, razen v posebnih razmerah, ki jih potrdi
Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah, oz. ki so v stečajnem
postopku ali likvidaciji ter podjetja s področja kmetijstva in ribištva.
5. člen
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki v svoji vlogi dokažejo, da v večji meri
izpolnjujejo naslednje kriterije:
− odpirajo nova delovna mesta;
− dajejo pozitivne ekonomske učinke;
− uvajajo sodoben, tehnološko in ekološko neoporečen, energetsko varčen delovni proces;
− dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini;
− nadomeščajo uvoz;
− so turistično in promocijsko usmerjene;
− ki uvaja nove metode diagnostike in zdravljenja v medicini z nakupom nove ali
zamenjavo stare opreme
6. člen
Višina posojila ne sme biti višja od 75% predračunske vrednosti investicije in je odvisna od
višine razpoložljivega posojilnega potenciala. Višina zaprošenega in odobrenega posojila ne
more biti nižja od 1.000.000,00 SIT.
7. člen
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračila do pet let. Realna obrestna mera za posojila
znaša minimalno 1,0%.
8. člen
Intenzivnost pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva
občinskih proračunov, državnega proračuna in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik poda izjavo, da za določen namen-projekt ni dobil državne pomoči oz. če jo je
dobil, kolikšen del je že dobil iz drugih virov. Pomoč je možno dodeliti samo v primeru, kadar
ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. člen
Sklep o javnem razpisu posojil sprejme župan in ga objavi v glasilu ROKOVNJAČ.
Sklep vsebuje:
1. skupni znesek sredstev razpisanih posojil,
2. namene, za katere se dodeljujejo posojila,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

fizične in pravne osebe, ki lahko zaprosijo za posojila,
dobo vračanja posojila,
višino obrestne mere,
spodnjo mejo posojila,
rok za vložitev prošenj,
naslov, na katerega se predložijo vloge,
navedbo, da mora prošnja za posojilo obvezno vsebovati ime, priimek in naslov prosilca,
opis in predračunsko vrednost investicije, višino zaprošenega posojila z navedbo lastnega
deleža, rok zaključitve investicije, predvideno število novozaposlenih delavcev,
10. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predložiti k vlogi:
10.1. dokazilo o registraciji:
- samostojni podjetnik: fotokopijo priglasitvenega lista (obrazec 1/a, 1/2) potrjenega
od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave Republike Slovenije (v
nadaljevanju DURS) oz. potrdilo o vložitvi popolne vloge pri pristojnem organu za
vpis samostojnega podjetnika,
- obrtnik: fotokopijo obrtnega dovoljenja oz. potrdilo o vložitvi popolne vloge pri
pristojnem organu za vpis obrtnika,
- drugi zasebnik: fotokopijo obrtnega dovoljenja oz. potrdilo o vložitvi popolne
vloge pri pristojnem organu za vpis obrtnika,
- drugi zasebnik: fotokopijo registracije o statusu drugega zasebnika oz. potrdilo o
vložitvi popolne vloge za vpis drugega zasebnika,
- podjetje v zasebni lasti (d.o.o., d.n.o.); celovit izpisek iz sodnega registra z vsemi
spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev in odločbo o opravljanju
dejavnosti,
- zasebni zdravstveni delavec: izpisek iz registra.
10.2. dokazila o plačilni in posojilni sposobnosti:
- fizične osebe: potrdilo DURS Izpostava Domžale o plačanih davkih, ki ni starejše
od 1 meseca, bilanca stanja in uspeha, overjena fotokopija davčne napovedi za
preteklo leto in zadnjo odločbo o odmeri davka od odhodka iz dejavnosti, pravne
osebe: potrdilo o solventnosti (izda ga banka, pri kateri ima obrtnih ali podjetnik
odprt račun) oz. potrdilo, da še niso pričele poslovati, ki ni starejše od 1 meseca,
bilanca stanja in uspeha za preteklo leto;
- vsi prosilci, ne glede na pravno subjektiviteto, kratek finančno ovrednoten
investicijski program za investicijo;
10.3. dokazilo glede na namen posojila:
- pri nakupu nove in generalno obnovljene opreme in nadomestnih delov za
popravilo opreme: predračun; pri nakupu generalno obnovljene opreme še pisno
izjavo;
- garancijo izvajalca generalnega popravila;
- pri nakupu patenta in blagovne znamke: pogodbo o nakupu patenta oziroma
blagovne znamke;
- pri nakupu, urejanju in opremljanju zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
overjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo za zemljišče in predračun
stroškov urejanja ter opremljanja zemljišča;
- pri nakupu poslovnih prostorov: overjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo;
- pri gradnji, prenovi ali adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje oz.
odločbo o priglašenih delih, predračun (ki ni starejši od 6 mesecev),
zemljiškoknjižni izpisek ali izjavo lastnika oz. upravljalca poslovnih prostorov, da
dovoli nameravana dela in najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za
dobo vračanja posojila;
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10.4 dokazilo (fotokopijo obrazca prijav delavcev v zavarovanje M 1/2), da je odgovorna
oseba podjetja v delovnem razmerju v podjetju oz. pismeno izjavo podjetja, da bo
odgovorna oseba podjetja sklenila delovno razmerje v podjetju najkasneje v 3 mesecih
od dneva porabe posojila, če odgovorna oseba podjetja še ni v delovnem razmerju v
podjetju;
11. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva
poteka roka za vložitev prošenj in rok za posredovanje tega sklepa vsem prosilcem, ki ne
sme biti daljši od 15 dni od njegovega sprejema;
12. določbe, da se posojilojemalcu odvzame možnost koriščenja posojila po poteku roka 3
mesecev od sprejema sklepa o dodelitvi posojila;
13. določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale;
14. določbo, da se poslana dokumentacija prosilcem ne vrača.
10. člen
Prosilec vloži prošnjo za posojilo v zaprti kuverti z zahtevano dokumentacijo v 30 dneh od
dneva objave razpisanih posojil na naslov: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica, z
oznako "posojila za podjetništvo".
11. člen
Vloge za dodelitev posojil obravnava Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem. Na
višino posojila vpliva tudi posojilna sposobnost prosilca, ki jo ugotovi banka iz 12. člena.
Sklep o dodelitvi posojil na predlog odbora izda občinska uprava.
Zoper sklep iz predhodnega odstavka tega člena je v roku 8 dni od prejema možno vložiti
ugovor pri županu Občine Lukovica.
12. člen
Posojilo se plasira preko banke, s katero občina v skladu s tem pravilnikom sklene ustrezno
posojilno pogodbo.
13. člen
Posojilojemalec prične vračati posojilo v skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo sklene z
banko.
14.člen
Sredstva, pridobljena na podlagi tega posojila, se lahko porabijo samo za namene, za katere so
bila odobrena. Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnitev
obveznosti iz pogodbe o posojilu, lahko preverijo pristojni organi Občine Lukovica.
Posojilojemalec je dolžan takoj vrniti dodeljeno posojilo v primeru:
- zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki so vplivali na
dodelitev posojila,
- če se ugotovi, da je posojilo nenamensko izkoriščeno.
V teh primerih se neodplačani del posojila revalorizira in obrestuje v višini zakonskih
zamudnih obresti po stopnji, po kateri revalorizira posojila banka.
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15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
16. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju posojil in
sofinanciranje obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj obrti, podjetništva in
turizma v Občini Lukovica, z dne 25. 4. 1997 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/97,
3/00).
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 1/kores/2002
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 20. 8. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni List RS št. 1-1/2000), Zakona o
varstvu konkurence (Uradni list št.18/93 ), Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS št. 56/99), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS št. 59/00), Pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči
v Republiki Sloveniji (Uradni list št. 58/2001), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 36. člena Zakona o
kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01), je občinski svet Občine Lukovica na korespondenčni seji, dne 20. 8. 2002,
sprejel
PRAVILNIK
O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine
Lukovica (v nadaljevanju: sredstva).
2.člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Lukovica se zagotavljajo iz
občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za
tekoče leto.
3.člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Lukovica so predvidena za
naslednje namene:
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti, zlasti na
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo;
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-

spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost;
izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji;
preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin;
pregledom molznih strojev;
spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel;
sofinanciranju analiz zemlje in krme;
testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov;
razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture;
investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah;
spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina
kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje;
projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja;
sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpada prihodka
zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu;
spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva;
podpori ukrepom varovanja tradicionalne kulturne krajine in ohranjanju krajinske in
biotske pestrosti;
pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.
4.člen

Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetije in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oz. sedežem v občini Lukovica, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in
podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
občine Lukovica, razen v posebnih primerih, ki jih potrdi Odbor za gospodarstvo, obrt,
kmetijstvo in turizem.
5.člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Lukovica se dodeljujejo
upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj
nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za
posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov
oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene
pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oz. višine pomoči po
posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih,
ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti
obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
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6.člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih
objavi občina Lukovica v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave v javnem glasilu
Občine Lukovica - Rokovnjaču.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
- znesek sredstev za posamezne namene;
- pogoje in merila za pridobitev sredstev;
- pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati;
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi;
- naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge;
- rok za vložitev vlog.
7.člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Odbor za gospodarstvo,
obrt, kmetijstvo in turizem in izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog
prejemnikov sredstev.
8.člen
Vloge za dodelitev posojil obravnava Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem. Na
višino posojila vpliva tudi posojilna sposobnost prosilca, ki jo ugotovi banka.
Sklep o dodelitvi posojil na predlog odbora izda občinska uprava.
Zoper sklep iz predhodnega odstavka tega člena je v roku 8 dni od prejema možno vložiti
ugovor pri županu Občine Lukovica.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9.člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1.
ŽIVINOREJA
1.1.
Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost
krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled
tradicionalne kulturne krajine.
Višina pomoči
o do 10.000 SIT/ha za gorsko – višinsko območje in strme kmetije,
o do 6.000 SIT/ha za gričevnato – hribovito in kraško območje,
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o do 4.000 SIT/ha za druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko
dejavnost zaradi: težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti
območja ali obmejne lege območja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko – višinsko območje ali strme kmetije, kraško območje ali v
druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih
razmer se izvede na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v
Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti
območja (v skladu s 1. in 2. členom Uredbe o območjih, ki štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji, Ur. list RS, št. 19/99).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
o kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov;
o število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine (v
nadaljevanju: GVŽ)/kmetijo;
o obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha;
o krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali
popašene (izjava);
o poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z možnostjo dokupa krme,
pridelane na kmetijah;
o gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali dobre kmetijske prakse
(izjava).
1.2.
Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske
organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih
plemenjakov.
Višina pomoči
o do 50 % upravičenih stroškov umetnega osemenjavnja govejih plemenic,
plemenskih svinj ali kobil;
o do 50 % upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za
kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
o račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev
osemenjevanja živine v kmečki reji;
o za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen
račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
o analize blata;
o preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici
(dehelmentizacija);
o analize krvi,
o antibiogrami.
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Višina pomoči
Subvencija znaša do 50 % upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
o račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev
(iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje števila somatskih celic in ohranjanje
zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija znaša do 30 % upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
o račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev
(iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in
spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke
pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr.
ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50 % upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
o poročilo o izvedenih ukrepih;
o račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel;
o seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2.
RASTLINSKA PRIDELAVA
2.1.
Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih
(pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem ugodilk (okopavine oz. listanke,
detelje ali travno – deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že
pridelovali (pira, rž, tritikala,oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica,
gorjušica, krmni grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene
poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev,
ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnosti tal.
Višina pomoči
o do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov
izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oz. vrtninami, ki so v
sistemu kolobarjenja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih
pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha);
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o na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,5 ha njiv;
o v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj
2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin;
o upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku
5-ih let od prvega prejetja finančnih sredstev za ta ukrep (izjava);
o uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov ter
sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom racionalnejše uporabe navedenih
kmetijskih strojev in s tem zmanjševanje stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem
pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza
krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in
kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
o do 100 % upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov;
o do 50 % upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje
silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov;
o račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3.

SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo
kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v
skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS; št. 54/00),
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. list
RS; št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. list RS, št. 72/01).
Višina pomoči
o sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
o vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oz.
dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije;
o potrdilo o statusu kmeta;
o pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. odločbo o
priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta);
o račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih (izjava);
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o fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v
primeru, če le-ta še ni registrirana;
o mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto
dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost
oz. glavni vir dohodka.
4.
UREDITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
4.1.
Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo
posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje
drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje
kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih
zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom
izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
o sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in
grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje
kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha;
o sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do višine
20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže;
o sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer
za: gradbena dela ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o kopijo katastrskega načrta;
o program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba;
o račun o opravljenih strojnih delih ali nakupu opreme;
o odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v Odloku o
določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 3/98);
o zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali
solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč;
o zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa
zemljišč, na katerih je bil izveden ukrep.
4.2.
Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč
po 45. in 46. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/96, 31/98 – Odločba
US, 1/99, 54/00, 68/00, Odločba US in 27/02 – Odločba US) z namenom zaokrožitve posesti
in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe zamenjave parcel do 40 %.
Pogoji za pridobitev pomoči
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o kopijo katastrskega načrta;
o zemljiškoknjižni izpisek;
o mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe;
o potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Domžale;
o overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek;
o dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;
o račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih
zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem
z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij,
katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o kopijo katastrskega načrta;
o mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe;
o kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta);
o odločbo Upravne enote Domžale o nakupu zemljišča;
o dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;
o račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih
zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izkoriščanje
vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne
rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo
zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12 % upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za:
pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oz. vrtnin,
časovnega obdobja in načina namakanja);
o kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje);
o odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi
melioracije;
o račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov
priprave dokumentacije;
o dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
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4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40 % upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti, in sicer
za: dovoz in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti;
o kopijo katastrskega načrta z vrisom poti;
o zemljiškoknjižni izpisek;
o mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe;
o račun o izvedenih delih.

5.
INVESTICIJE IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE V KMETIJSTVU
5.1.
Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in
poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih
živali – hlevov.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov
po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12 % upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v
tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za:
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve);
o račun o plačili poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe
ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljen storitve);
o pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu z določbami Uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja
življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda)
v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami Uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40 % upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic,
začetih v tekočem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
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o pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji;
o račun o izvedenih delih,;
o odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe proti toči (mreže) je zaščita pridelkov
pred elementarnimi nesrečami v intenzivnih sadovnjakih.
Višina pomoči
- do 30 % upravičenih stroškov za nakup in postavitev mreže v nasadih jablan in
hrušk minimalne površine 0,3 ha, vendar največ do 700.000,00 SIT/ha;
- do 30 % upravičenih stroškov od vrednosti računa za postavitev mreže v
nasadih češenj, višenj, breskev in sliv minimalne površine 0,1 ha, vendar
največ do 700.000,00 SIT/ha .
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih parcel;
o zemljiškoknjižni izpisek;
o mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe;
o račun o nakupu materiala.
6.
PROJEKTI NA PODORČJU KMETIJSTVA
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v
integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
- kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije do 100 %;
- sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne mehanizacije za
integrirano pridelavo hrane do 40 %.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo;
o račun oz. potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v
tekočem letu;
o račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane
(izvaja);
o mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2.
Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega
načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
- kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene
organizacije do 100 %;
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-

sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oz. strojev in naprav za
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40 %;
- sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za
potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s Pravilnikom o ekološki
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. list RS, št. 31/01)
do 40 %.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij;
o račun oz. potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v
tekočem letu;
o račun o nakupu orodij oz. strojev za ekološko kmetovanje (izjava);
o mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen ukrepa
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z
namenom vključitve Občine Lukovica v:
oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih;
odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu;
ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
- sofinancira se do 30 % upravičenih stroškov postavitve travniškega
sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ograja;
- sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta Oživitev travniških
sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do 100 %, in sicer: animacije,
izobraževanja in demonstracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
o pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in
Občino Lukovica;
o pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30
arov;
o dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom
predstavnikov kmetijske svetovalne službe oz. nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o vlogo, zemljiškoknjižni izpisek, kopijo katastrskega načrta, dokazilo o
stroških priprave, mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oz.
nosilcev projekta.
6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in
zelenjave ter ekoloških pridelkov oz. izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa
pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za
sveže sadje, gobe in zelenjavo.
Višina pomoči
- sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški
stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 100%;
- sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev
sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
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in prehrano v višini 40 %, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na
tržnicah);
o pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju
organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
6.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na
področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na
območju občine).
Višina pomoči
- upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene
pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine
100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
o pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med
občino in nosilcem oz. izvajalcem projekta;
o dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
7.

SOFINANCIRANJE CRPOV

Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove
vasi – CRPOV, in sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju : MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne infrastrukture – na območju projekta
CRPOV.
Višina pomoči
- plačilo po situacijah (izvedenih delih);
- sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30 % vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
o upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in
gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del);
o soudeležba občine do višine 30 % vrednosti investicije.
8.

ZAVAROVANJE PROTI ELEMENTARNIM NESREČAM V KMETIJSTVU

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin
in sadjarstva, in sicer za najmanj 1 ha poljščin, najmanj 10 a vrtnin in najmanj 30 a
sadovnjakov.
Višina pomoči
- do 30 % upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
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Upravičenci (kmetije) priložijo naslednjo dokumentacijo:
o sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto;
o potrdilo o plačilu zavarovalne premije;
o zemljiškoknjižni izpisek.
9.
IZOBRAŽEVANJE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
9.1.
Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo
programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih
izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
- pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo
upravičeni stroški izobraževanja do100 %;
- kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški
izobraževanja do višine 60 %.
Pogoji za pridobitev pomoči
o za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s
priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten
program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz
vloge mora biti razvidna kotizacija oz. participacija kmetov za
posamezne oblike izobraževanj oz. usposabljanj, če se izvajalec za njo
odloči) in seznam udeležencev izobraževanja;
o za udeležence izobraževanja (kmete): račun oz. dokazilo o izvedeni
storitvi (programu izobraževanja).
9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega
strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri
dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti
in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev izobraževanja,
prevzemnikov kmetij, za kmetijske poklice.
Višina pomoči
- do 70.000,00 SIT/učenca v tekočem letu;
- do 50 % upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
o kopija zadnjega šolskega spričevala;
o potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
o potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
o račun oz. dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za
odrasle udeležence izobraževanja).
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9.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva,
(ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela –
strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih
publikacij.
Višina pomoči
- do 30 % upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
o finančno ovrednoten letni program dela;
o finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani
nadzornega odbora;
o potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
10. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV
10.01. Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene :
1. Nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti:
2. Pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah:
3. Nakup strojne opreme za primarno kmetijsko dejavnost:
4. Nakup opreme za izvajanje turistične dejavnosti na kmetijah:
5. Pospeševanje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah:
6. Obnova fasad objektov kmetijskega gospodarstva:
7. Obnova kritine objektov kmetijskega gospodarstva:
10.02.Upravičeni stroški za posamezne namene:
1. Račun o izvedenem nakupu, račun za projektno dokumentacijo, potrjene situacije o
graditvi ali adaptaciji prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti ter
dokazila o plačilu teh situacij,
2. Račun o nakupu opreme in strojev za potrebe turističnih kapacitet na kmetiji, račun za
projektno dokumentacijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji turističnih kapacitet na
kmetiji in dokazila o plačilu teh situacij,
3. Račun o nakupu kmetijskih strojev,
4. Račun o nakupu opreme za turistične sobe na kmetiji,
5. Račun za projektno dokumentacijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji in dokazila o
plačilu teh situacij, račun za nakup opreme in pripomočkov za dopolnilne dejavnosti,
6. Račun za nakup materiala in izvedenih obrtniških del,
7. Račun za nakup kritine, nakup ali razrez lesa za ostrešje, za prevoze materiala, račun za
izvedbo obrtniških del.
10.03. Posojila se prvenstveno dodeljujejo prosilcem:
- ki bodo lahko z dodeljenimi sredstvi dokončali investicijo,
- prosilcem, ki posojila iz občinskega proračuna še niso prejeli,
- prosilcem s področij kjer so težji obdelovalni pogoji,
- kmetom, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir dohodka.
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Prosilci iz 1. odstavka imajo prednost pri dodelitvi posojila, če imajo izpolnjene vse
obveznosti do Občine Lukovica (sofinanciranje izgradnje infrastrukture, soglasja...)
Za posojilo lahko zaprosijo lastniki kmetij, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev
pri pristojnem državnem upravnem organu.
10.04. Dobo vračanja posojila in višino obrestne mere za kmetijstvo določi Odbor za
gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem na podlagi pogodbe z izbrano banko.
Višina posojila ne sme biti višja od 50% predračunske vrednosti investicije oziroma največ do
zneska 5.000.000,00 SIT in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala.
Posojilo praviloma ne more biti nižje od 500.000,00 SIT.
10.05. Sklep o razpisu posojila sprejme župan Občine Lukovica na predlog Odbora za
gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem in ga objavi v občinskem glasilu.
Sklep vsebuje:
1. Skupni znesek sredstev razpisanega posojila,
2. namene, za katere se dodeljuje posojilo,
3. fizične osebe, ki lahko zaprosijo za posojilo,
4. dobo vračanja posojila,
5. višino obrestne mere,
6. spodnjo mejo posojila,
7. rok za vložitev vlog,
8. naslov, na katerega se predložijo vloge,
9. navedbo, da mora prošnja za posojilo obvezno vsebovati ime, priimek in naslov prosilca,
opis in predračunsko vrednost investicije, višino zaprošenega posojila z navedbo lastnega
deleža, rok zaključitve investicije,
10.navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi:
- posestni list za celotno posestvo,
- potrdilo o plačilu vseh zapadlih davkov in prispevkov,
- izkaz, da ima vsaj en družinski član status kmeta,
- usmeritveno razvojni program kmetije,
- gradbeno dovoljenje ali potrdilo o priglasitvi del,
- predračun za gradbena dela, nakup opreme ali strojev,
- overjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo za nakup kmetijskih ali gozdnih zemljišč,
- poročilo oziroma mnenje kmetijskega svetovalca o izvršenih in še potrebnih vlaganjih za
dokončanje investicije.
11.Rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva
poteka roka za vložitev vlog in rok za posredovanje tega sklepa vsem prosilcem, ki ne sme
biti daljši od 15 dni od njegovega sprejema.
12.Določbo, da se posojilojemalcu odvzame možnost koriščenja posojila po poteku roka 6
mesecev od sprejema sklepa o dodelitvi posojila.
13.Določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale.
10.06. Prosilec vloži vlogo za posojilo z zahtevano dokumentacijo v 30-dneh od dneva objave
razpisa posojila v glasilu Občine. Vlogo prosilec pošlje na naslov:
Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica, z oznako »posojilo za kmetijstvo«.
10.07.. Sklep o dodelitvi posojil mora odbor sprejeti najkasneje v 30 dneh od dneva poteka
roka za vložitev vlog.
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Rok za posredovanje tega sklepa prosilcem ne sme biti daljši od 15 dni od njegovega
sprejema.
10.08. Pogodbo med Občino Lukovica in banko oziroma hranilnico, ki je vključena v sistem
kreditiranja, sklene župan Občine Lukovica, v skladu s tem pravilnikom.
Posojilojemalec prične posojilo vračati v skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo sklene z
banko ali hranilnico.
KONČNE DOLOČBE
10.člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Lukovica spremlja in preverja Odbor za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem
lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja
tudi nadzorni odbor občine.
11.člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične
podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna
sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu;
- da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo,
sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let;
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranja
obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetijstva v Občini Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 4/97, 3/00).
13 člen
Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po
objavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 1/kores/2002
Datum: 20. 8. 2002

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.
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Na podlagi 1. odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) in 2. odst. 64. člena Statuta Občine lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01)
RAZPISUJEM
REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE
LUKOVICA
1.člen
Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Blagovica, Češnjice, Krašnja, Lukovica, Prevoje,
Rafolče, Trojane, Zlato Polje bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2.člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september
2002.
3.člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti ter
volilni odbori.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
ŽUPAN
Številka: 1469/2002
Anastazij Živko Burja, l.r.
Datum: 21. 8. 2002
___________________________________________________________________________
Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Blagovica na seji, dne 14. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI BLAGOVICA
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Blagovica se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Ciril URANKAR, Prilesje 5, 1223 Blagovica
Milena IGLIČ, Blagovica 14, 1223 Blagovica

2.

član
namestnik

Viktor URANKAR, Prilesje 1, 1223 Blagovica
Silva OVCA, Blagovica 11, 1223 Blagovica

3.

član
namestnik

Stanislava LAVRIČ, Spodnji Petelinjek 5, 1223 Blagovica
Vera CERAR, Blagovica 27, 1223 Blagovica

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Blagovica

Predsednik sveta KS Blagovica
Zdravko Prašnikar, l. r.
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Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Češnjice na seji, dne 7. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ČEŠNJICE
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Češnjice se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Andreja ŽORDANI, Poljane 2, 1223 Blagovica
Milan RESNIK, Poljane 6, 1223 Blagovica

2.

član
namestnik

Zofija ŽIBERT, Lipa 2, 1223 Blagovica
Franc ŽAVBI, Lipa 6, 1223 Blagovica

3.

član
namestnik

Olga ZOBAVNIK, Lipa 1, 1223 Blagovica
Marija ČEBULJ, Češnjice 3, 1223 Blagovica

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Češnjice

Predsednik sveta KS Češnjice
Stane Žordani, l. r.
___________________________________________________________________________
Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Krašnja na seji, dne 15. 7. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI KRAŠNJA
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Krašnja se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Boža POŽAR, Krašnja 56, 1225 Lukovica
Danilo BUDNAR, Sp. Loke 24, 1225 Lukovica

2.

član
namestnik

Marjana LIPOVŠEK, Koreno 15, 1225 Lukovica
Majda NAKRST, Krašnja 3/a, 1225 Lukovica

3.

član
namestnik

Lilijana SUŠNIK, Krajno Brdo 1, 1225 Lukovica
Janez CELESTINA, Žirovše 8, 1225 Lukovica

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Krašnja

Predsednik sveta KS Krašnja
Franc Novak, l. r.
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Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Lukovica na seji, dne 21. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI LUKOVICA
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Lukovica se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Viljem GOLOB, Trnjava 8a, 1225 Lukovica
Adolf KOS, Sp. Prapreče 33, 1225 Lukovica

2.

član
namestnik

Alojzija STEGNAR, Čeplje 9, 1225 Lukovica
Andrej AVBELJ, Videm 5, 1225 Lukovica

3.

član
namestnik

Marta SKRKOL, Lukovica 43, 1225 Lukovica
Boštjan HROVAT, Gradišče 35, 1225 Lukovica

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Lukovica

Predsednik sveta KS Lukovica
Stanislav Smrkol, l. r.
___________________________________________________________________________
Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Prevoje na seji, dne 13. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI PREVOJE
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Prevoje se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Irenca STRMŠEK, Prevoje 126, 1225 Lukovica
Marko PRISTAV, Prevoje 32/a, 1225 Lukovica

2.

član
namestnik

Marko LONČAR, Šentvid 31, 1225 Lukovica
Franc LONČAR, Šentvid 31, 1225 Lukovica

3.

član
namestnik

Franc BELCIJAN, Vrba 18, 1225 Lukovica
Filip BEVC, Imovica 3, 1225 Lukovica

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Prevoje

Predsednik sveta KS Prevoje
Marta Keržan, l. r.
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Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Rafolče na seji, dne 13. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RAFOLČE
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Rafolče se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Maja GERČAR, Vrhovlje 17, 1225 Lukovica
Franci BERNOT, Dupeljne 4, 1225 Lukovica

2.

član
namestnik

Matej IGLIČ, Rafolče 22, 1225 Lukovica
Robi BORŠTNAR, Vrhovlje 1, 1225 Lukovica

3.

član
namestnik

Konrad BUTALIČ, Rafolče 36, 1225 Lukovica
Dušan ZAJC, Dupeljne 6, 1225 Lukovica

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Rafolče

Predsednik sveta KS Rafolče
Andrej Iglič, l. r.
___________________________________________________________________________
Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Trojane na seji, dne 20. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI TROJANE
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Trojane se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Jožica SMRKOLJ, Šentožbolt 7, 1222 Trojane
Darja KAJBIČ, Trojane 22, 1222 Trojane

2.

član
namestnik

Anton MARKO, Hribi 6, 1222 Trojane
Robert MIKŠA, Hribi 1a, 1222 Trojane

3.

član
namestnik

Maja SMRKOLJ, Šentožbolt 3, 1222 Trojane
Roman RAZPOTNIK, Log 8, 1222 Trojane

Sklep prične veljati takoj.
Krajevna skupnost Trojane

Predsednik sveta KS Trojane
Jože Razpotnik, l. r.
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Na podlagi 2. odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) je svet Krajevne skupnosti Zlato Polje na seji, dne 14. 8. 2002,
sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ZLATO POLJE
V volilno komisijo Krajevne skupnosti Zlato Polje se imenujejo:
1.

predsednik
namestnik

Mojca ŠINKOVEC, Trnovče 18, 1225 Lukovica
Janko JAMŠEK, Podgora pri Zlatem Polju 3, 1225 Lukovica

2.

član
namestnik

Milan MOČNIK, Mala Lašna 2, 1225 Lukovica
Boža BURJA, Brezovica pri Zlatem Polju 4, 1225 Lukovica

3.

član
namestnik

Marta GRADIŠEK, Podgora pri Zlatem Polju 4, 1225 Lukovica
Darko DOLANC, Trnovče 10, 1225 Lukovica

Sklep prične veljati takoj.

Krajevna skupnost Zlato Polje

Predsednik sveta KS Zlato Polje
Janez Pogačar, l. r.
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