Po{tnina pla~ana pri po{ti
Sevnica 8290

TISKOVINA

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

[TEVILKA: 120

SAMO ZA INTERNO UPORABO

Tisk: TISKARNA JORDAN, Kr{ko

DATUM: 18. 3. 2011

• Za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2011
v roku od 1. januarja do 31. januarja 2012

DOGNOJEVANJE OZIMNIH @IT
Takoj, ko sneg zapusti njive in se le te dovolj osu{ijo, je
potreben za pregled polj pod p{enico za ugotavljanje
zdravstvenega stanja in gostote rastlin po prezimitvi ter
izvedbo 1. spomladanskega dognojevanja. Gnojimo
v skladu z gnojilnim na~rtom. Na~eloma pa velja, da za
pri~akovani pridelek 5-6 t/ha zrnja p{enice, gnojimo
z du{ikom v odmerku 50-75 kg/ha, kar odgovarja 200 280 kg gnojila KAN-a. Odmerek gnojila prilagajajo
gostoti posevka p{enice in sicer pri gostoti nad 500
rastlin/m2 zmanj{amo odmerek za 10%, za ravno toliko
pa ga pove~amo pri redkem posevku, ko imamo pod
300 rastlin/m2. Dognojevanje je~menu in r`i naj bo v
obsegu 40-70 kg du{ika/ha.

Zahtevki se vlagajo le v » elektronski obliki«. Vlo`ite jih
lahko v Kme~ki zadrugi Sevnica ali Kmetijski svetovalni
slu`bi.

VRA^ILO TRO[ARINE
OBDELOVALCEM ZEMLJI[^
za leto 2010
Pribli`uje se rok za oddajo zahtevkov za vra~ilo
tro{arine za leto 2010. Vra~a se 70 % zneska
povpre~ne tro{arine za leto 2010. Upravi~enci do
vra~ila tro{arine na podlagi Pravilnika o na~inu tro{arine
za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacij so fizi~ne osebe, ki so v registru
kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) evidentirane kot nosilci
kmetijskih gospodarstev in so imeli na dan 30.6.2010 v
RS v uporabi toliko kmetijskih zemlji{~ po posameznih
vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna
poraba zna{a vsaj 540 litrov oz. imajo v RS v uporabi
najmanj 10 ha gozda.

Glede na to, da se je izvedlo veliko prepoznih setev, ki
so slab{e prezimile, naj vas spomnimo, da je posevke
p{enice, pod 170 rastlin/m2 priporo~eno preorati in
ponovno zasejati.
Pridelovalce vklju~ene v integrirano pridelavo
polj{~in opozarjamo, da so zavezani k to~nej{emu
dognojevanju na podlagi hitrih rastlinskih (ali talnih)
testov. Za pridelovalce p{enice je priporo~en ~as
jemanja vzorcev rastlin pred 2. ali 3. dognojevanjem.

Normativna poraba za leto 2010 zna{a:
• 200 l na 1 ha njive ali vrta, trajnega travnika in
ekstenzivnega sadovnjaka
• 420 l na 1 ha vinograda, intenzivnega sadovnjaka,
hmelji{~a, olj~nika ali drugega trajnega nasada
• 50 l na 1 ha planta`e gozdnega drevja
• 15 l na 1 ha gozda ali kmetijskega zemlji{~a,
poraslega z gozdnim drevjem

Pridelovalcem vklju~enim v ekolo{ko kmetovanje
priporo~am izvedbo 1. dognojevanja s fino raztro{enim
kompostom iz hlevskega gnoja v odmerku do 10 t/ha ali
rabo negovane gnojnice ali gnojevke, razred~ene z
vodo (razmerje 1:1 ali 1:2) v odmerku 10-12 m3/ha.
Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo

Vra~ilo tro{arine se uveljavlja za dejansko porabo
goriva, nabavljenega v RS, ki je razvidna iz ra~unov,
vendar najve~ do normativne porabe.

POSEBNE PREMIJE ZA BIKE
IN VOLE za leto 2011

Vlogo za vra~ilo tro{arine za leto 2010 je potrebno
vlo`iti do 31. marca 2011 pri pristojnem carinskem
organu na obrazcu TRO-A/fizi~ne osebe, ki ji morate
prilo`iti originalne ra~una za nakupljeno gorivo, ki jih
o{tevil~ite (na na~in »1/n«, »2/n«…, pri ~emer je »n«
{tevilo ra~unov).

Za uveljavljanje posebne premije za bike in vole za leto
2011 je predpogoj oddana Zbirna vloga za kmetijske
subvencije, ki jo morate vlo`iti na svoji Kmetijski
svetovalni slu`bi.
Zahtevki za posebne premije za bike in vole za leto 2011
se vlagajo po obdobjih, v katerih je bil zakol izvr{en in
sicer:

Podatke o povr{ini zemlji{~ po vrstah dejanske rabe iz
registra kmetijskih gospodarstev ter podatke o povr{ini
gozda na dan 30.6.2010 pridobi carinski organ po
uradni dol`nosti.

• Za obdobje od 1. januarja do 31. maja 2011 v
roku od 1. junija do 30. junija 2011

Vsa navodila in obrazce dobite na spletni strani
Carinske uprave RS na naslovu:
http://www.carina.gov.si.

• Za obdobje od 1. junija do 30. septembra 2011 v
roku od 1. oktobra do 30. oktobra 2011
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• stro{ki nakupa in monta`e nove tehnolo{ke opreme
za krmljenje, mol`o in izlo~ke,
• stro{ki nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
• stro{ki za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo
pomo`nih `ivinorejskih objektov (seniki, silosi, razen
gnojnih jam in gnoji{~…),
• stro{ki za nakup opreme hlevov,
• stro{ki nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne
mehanizacije za rastlinsko pridelavo ({kropilnice,
pr{ilniki, ~esalniki, zgrabljalniki, okopalniki,…),
• stro{ki nakupa in monta`e rastlinjaka in plastenjaka,
• stro{ki nakupa in postavitve mre` proti to~i,
• stro{ki izdelave projektne dokumentacije,
poslovnega na~rta, ter {tudije izvedljivosti.

POPRAVEK
V prej{nji {tevilki Kmetovalca je v ~lanku »Uporaba
`ivinskih gnojil v zimskem obdobju« pri{lo do navedbe
napa~nih datumov in pogojev gnojenja, za kar se
avtorici ~lanka opravi~ujemo.
Pravilen ~lanek (Omejitve gnojenja pozimi) si lahko
ogledate na spletni strani Kmetijskega gozdarskega
zavoda Novo mesto, pod rubriko Nasveti Poljedelstvo, oziroma na spletnem naslovu:
h t t p : / / w w w. k m e t i j s k i z a v o d - n m . s i / n a s v e t i /
poljedelstvo.

JAVNI RAZPIS

Pomo~ se ne odobri za:
- nakup traktorjev.

o dodeljevanju prora~unskih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
pode`elja v ob~ini Sevnica za leto 2011 (povzetek)

1.2. Urejanje pa{nikov in izvedba agromelioracijskih
del kmetijskih zemlji{~
Upravi~eni stro{ki so:
a) stro{ki urejanja pa{nikov:
• stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nikov z
elektri~no ali leseno ograjo in pregraditev pa{nika
na pa{ne ~redinke,
• stro{ki nakupa opreme za ureditev napajali{~ za
`ivino.
b) stro{ki izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemlji{~
• stro{ki za manj{a zemeljska dela, ki ne pomenijo
ve~jega posega v prostor,
• stro{ki odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja
zemlji{~a, nasipanja, stro{ki strojnih storitev.

Okvirna vi{ina sredstev zna{a 112.200 EUR.
Sredstva so zagotovljena v prora~unu za leto 2011.
Vi{ina sredstev:
1. Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (8. ~len pravilnika) - 74.700 EUR
2. Pomo~ za zaokro`itev zemlji{~ (11. ~len pravilnika)
- 1.500 EUR
3. Zagotavljanje tehni~ne podpore kmetijskemu
sektorju (12. ~len pravilnika) - 20.000 EUR
4. Nalo`be za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (14. ~len) - 10.000 EUR
5. Podpora za delovanje strokovnih dru{tev (18. ~len)
- 6.000 EUR

2. Pomo~ za zaokro`itev zemlji{~
Okvirna vi{ina razpisanih sredstev je 1.500 EUR.

I. UKREPI IN UPRAVI#ENI STRO[KI

Upravi~enci so
• kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo kmetijske
povr{ine na obmo~ju ob~ine Sevnica.

1. Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
• posodabljanje kmetij 50.000 EUR,
• urejanje pa{nikov in izvedba
agromelioracijskih del kmetijskih zemlji{~
24.700 EUR,

Upravi~eni stro{ki so:
• stro{ki pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi (zaokro`itvi) kmetijskih
zemlji{~.

Upravi~enci so:
• mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, investirajo na obmo~ju ob~ine Sevnica,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oz. v zakupu najmanj 1ha primerljivih
kmetijskih povr{in, ki le`ijo na obmo~ju ob~ine
Sevnica;
• ~lani kme~kega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo
nosilca in imajo stalno prebivali{~e na naslovu
nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih
gospodarstev in imajo kmetijska zemlji{~a na
obmo~ju ob~ine Sevnica.

3. Zagotavljanje tehni~ne podpore
Okvirna vi{ina razpisanih sredstev je 20.000 EUR in je
razdeljena na tri spodaj navedene sklope.
Upravi~enci
• ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo
storitve na podro~ju tehni~ne pomo~i v kmetijstvu
za kmetovalce iz ob~ine,
• registrirana stanovska in interesna zdru`enja, ki
delujejo na podro~ju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na obmo~ju ob~ine ali regije in obmo~ja
Slovenije.

1.1. Posodabljanje kmetij:
Pomo~i se dodelijo za nalo`be v `ivinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravi~eni stro{ki so: stro{ki organiziranja programov
usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije
forumov, {irjenje znanstvenih dognanj, stro{ki
publikacij, katalogov, spleti{~. Pomo~ lahko uveljavljajo
ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve
na podro~ju tehni~ne pomo~i v kmetijstvu za

Upravi~eni stro{ki so:
• stro{ki adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo
uvedenim standardom, temelje~ih na EU zakonodaji,
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kmetovalce iz ob~ine, registrirana stanovska in
interesna zdru`enja, ki delujejo na podro~ju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na obmo~ju ob~ine ali regije in
obmo~ja Slovenije.

kmetijskih gospodarstev ter ima sede` in kmetijske
povr{ine na obmo~ju ob~ine Sevnica,
• ~lani kme~kega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in
imajo stalno prebivali{~e na naslovu nosilca osnovne
kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.

Vi{ina in predmet podpore za zagotavljanje tehni~ne
podpore po sklopih je:

Upravi~eni stro{ki so:
• stro{ki v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
• nakup nove opreme,
• promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
• stro{ki publikacij, katalogov, spleti{~,
• sofinanciranje usposabljanja in izobra`evanja za
pridobitev certifikata nacionalna poklicna
kvalifikacija,

• 8.000 EUR za tehni~no pomo~ v okviru dru{tvene
dejavnosti in njihovih zdru`enj, ki delujejo na
podro~ju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (4.000
EUR se nameni za kritje stro{kov izobra`evanja in
usposabljanja predavateljev (POLJUBNE TEME) ter
4.000 EUR za ostale stro{ke v okviru tehni~ne
pomo~i; Skupna vrednost vseh prijavljenih stro{kov
na upravi~enca lahko zna{a najve~ 4.000 EUR, kar
je razvidno iz prilo`enih predra~unov. Prijavljeni
stro{ek je lahko vi{ji od 4.000 EUR, pri izra~unu
subvencije bo upo{tevan zgornji limit.

5. Podpora za delovanje strokovnih dru{tev
Upravi~enci so:
• registrirana stanovska in interesna zdru`enja, ki
delujejo na podro~ju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na obmo~ju ob~ine.

• 10.000 EUR za izobra`evanje, usposabljanje in
informiranje, svetovanje kmetov in ~lanov njihovih
dru`in za ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na podro~ju tehni~ne pomo~i v
kmetijstvu za kmetovalce iz ob~ine in imajo sede`
obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane
organizacije) in poslovne prostore na obmo~ju ob~ine
Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost opravljati na
obmo~ju ob~ine Sevnica za naslednje teme:

Upravi~eni stro{ki:
• stro{ki ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov),
• materialni stro{ki in stro{ki dela pisarne ter organov
(tudi stro{ki ob~nega zbora).
II. ROK ZA PREDLO@ITEV PRIJAV IN NA^IN
PREDLO@ITVE

- IZOBRA@EVANJE IN SVETOVANJE REJCEM ZA
ODPRAVO REPRODUKCIJSKIH MOTENJ PRI
KRAVAH,
- IZOBRA@EVANJE IN SVETOVANJE REJCEM V
PRIMERU VHLEVITVE PITANIH GOVEDI,
- IZOBRA@EVANJE IN SVETOVANJE REJCEM V
PRIMERU PRISOTNOSTI GLIVI^NIH BOLEZNI.

Razpis je odprt: do 18. aprila 2011.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vklju~no
18. aprila 2011 na naslov: Ob~ina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica. Po{iljke oddane po po{ti morajo biti
oddane s priporo~eno po{to najpozneje do zadnjega
dne odprtja razpisa (datum po{tnega `iga na zadnji dan
odprtja razpisa). Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti, opremljene z naslovom po{iljatelja in ozna~ene
z navedeno oznako.

• 2.000 EUR za izobra`evanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in ~lanov njihovih dru`in
za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki
opravljajo storitve na podro~ju tehni~ne pomo~i v
kmetijstvu za kmetovalce iz ob~ine in imajo sede`
izpostave na obmo~ju Ob~ine Sevnica ter opravljajo
svojo dejavnost na obmo~ju ob~ine Sevnica za
naslednje teme izobra`evanj:

III. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje `upan
Ob~ine Sevnica, po kon~anju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila
pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril,
ki so bili navedeni v celotnem javnem razpisu.

- PRIREJA KAKOVOSTNEGA GOVEJEGA MESA,
- KMETIJSKA VOZILA V NOVI PROMETNI
ZAKONODAJI - prakti~en prikaz.
4. Nalo`be za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
Okvirna vi{ina razpisanih sredstev je 10.000 EUR in
sicer:
• 6.000 EUR za investicije (stro{ki v zvezi z izgradnjo ali
obnovo objekta, nakup nove opreme, projektno
dokumentacija),
• 4.000 EUR za promocijo izdelkov in storitev na
sejmih in razstavah, stro{ki publikacij, katalogov,
spleti{~, sofinanciranje usposabljanja in
izobra`evanja za pridobitev certifikata nacionalna
poklicna kvalifikacija.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni,
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene
oziroma zavr`ene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve{~eni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnej{i pogoji kori{~enja
sredstev.
Upravi~encem se sredstva iz prora~una ob~ine
izpla~ajo na transakcijski ra~una na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati dokazila o pla~ilu obveznosti
in ra~une oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep.

Upravi~enci so:
• nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
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Za informacije, povpra{evanje in
naro~ila nas pokli~ite !

Zahtevek z ra~uni in dokazili o pla~ilu mora biti
dostavljen na Ob~ino Sevnica najkasneje do:
31.08.2011 za nalo`be v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo, pomo~ za zaokro`itev zemlji{~ in
nalo`be za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah in

Delovni ~as trgovin
(velja od 1. marca 2011
do predvidoma 31. oktobra 2011):

do 31.10.2011 za zagotavljanje tehni~ne podpore
kmetijskemu sektorju ter podporo za delovanje
strokovnih dru{tev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izpla~ana v letu
2011 v skladu s predpisi, ki dolo~ajo izvr{evanje
prora~una.
IV. KRAJ IN ^AS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Celoten javni razpis in brezpla~na razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Ob~ine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Ob~ine Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmi~ki, tel. (07) 81 61
233, elektronska posta: vlasta.kuzmicki obcinasevnica.si ali Maji [u{teri~, tel. (07) 81 61 262,
elektronska posta: maja.susteric obcina-sevnica.si
vsak delovni dan v ~asu od 8.00 do 12.00 ure.
Datum: 18.03.2011
[tevilka: 330-0006/2011
Ob~ina Sevnica

Skupne slu`be kmetijstva
KZ Sevnica
Vodja: Jo`ica Terner
(07) 81-63-608
GSM 041-270-922
Odkup mleka: Branko Klenov{ek
(07) 81-63-609
GSM 040-206-202
Odkup zelenjave: Gal Motore
(07) 81-63-639
GSM 051-388-612
Odkup `ivine: Boris Kokove
(07) 81-63-609
GSM 031-651-162
Odkup lesa: Mirko Mavri~
(07) 81-63-618
GSM 031-648-062
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