Občina Rogatec na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Rogatec (Uradni list RS št. 79/03) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV NA
PODROČJU KMETIJSTVA V LETU 2004
I. Predmet razpisa je sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva na območju
Občine Rogatec.
II. Pravico do sofinanciranja ukrepov imajo fizične osebe – kmetje ter registrirana
društva, ki v svojih programih zajemajo tudi področje kmetijstva.
Sredstva se bodo dodeljevala za:
•
•
•
•

Sofinanciranje
melioracij,
čiščenje
jarkov
ob
kmetijskih
površinah,
sofinanciranje sanacije plazov in urejanje dovoznih poti do kmetijskih površin
Sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč
Sofinanciranje programov društev za področje kmetijstva
Sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti (izgradnja sušilnic in opreme za
sušenje in konzerviranje sadja, zelenjave in zelišč, prostorov in opreme za peko
kruha in peciva ter investicije v druge dopolnilne dejavnosti )

Okvirna višina sredstev 2.000.000 SIT.
III. Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne
dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA
ROGATEC, Odbor za kmetijstvo, Ceste 11, 3252 Rogatec.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis »RAZPIS – KMETIJSTVO 2004«, na hrbtni strani pa naslov
kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene Odboru za kmetijstvo Občinskega sveta Občine
Rogatec najkasneje do 20.4. 2004.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 20.
aprila 2004. Po tem roku prejetih prijav odbor ne bo upošteval v postopku razdelitve
sredstev.
IV. Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmete v času od 5. 4. 2004 do 20.4.
2004 v razvojni pisarni Občine Rogatec.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem
času od 10.00 do 12.00 ure na naslovu:
OBČINA ROGATEC, Razvojna pisarna, Ceste 11, Rogatec, ga. Simona Arzenšek, tel.
8121025, faks 812-10-12, e-mail: simona.arzensek@email.si
V. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 15.5. 2004

VI. V letu 2004 bo Občina Rogatec regresirala ukrepe na področju kmetijstva tudi
za naslednje namene:
•
•

Regresiranje rastlinske proizvodnje
Regresiranje analize zemlje in krme v višini 50 % od vrednosti računa
Regresiranje semena deteljno- travnih mešanic v višini 50 % od vrednosti računa

•
•

Regresiranje živinorejske proizvodnje
Regresiranje osemenjevanje krav v višini 5.000 SIT /kravo
Regresiranje zavarovanja krav v višini 6.000 SIT /kravo

•
•

Druge oblike sofinanciranja
Sofinancirane izobraževanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Sofinancirane izobraževanja varstva pri delu v višini 50 % od vrednosti računa

Okvirna višina sredstev je 2.000.000 tolarjev.
Upravičenci do teh sredstev so fizične osebe – kmetje na osnovi predhodnih računov
in prilog po Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 79/03), ki jih obravnava ter preveri Odbor za
kmetijstvo Občinskega sveta Občine Rogatec. Sofinanciranje navedenih aktivnosti
se bo vršilo do porabe sredstev.

