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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Odlok o družbeno odgovornem kmetijstvu v Občini Straža
obrazložitev

Namen:

Prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08–
ZFO-1A in 70/08);
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno
prečiščeno besedilo);
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–ZLS–UPB2,
76/08, 79/09 in 51/10);
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08);
Priročnika za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska
gospodarstva.

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Zaradi pojavljanja vse večjega ne upoštevanja kmetijske zakonodaje in
dobre kmetijske prakse ter zaradi pobud posameznih občanov se je
občinski organ Občine Straža odločil, da pripravi Odlok o družbeno
odgovornem kmetijstvu v občini Straža. Z omenjenim Odlokom želi
spodbuditi uporabnike kmetijskih površin k izpolnjevanju določil dobre
kmetijske prakse in s tem preprečiti nelagodje bivanja v ruralno
urbanem okolju. V odloku so podane posamezne usmeritve
uporabnikom kmetijske površine, da upoštevajo določila varovanja in
ohranjanja naravnega okolja in pri tem zlasti upoštevajo dobro počutje
občanov, kateri živijo v neposredni bližini kmetijskih površin. Določila
odloka so pisana predvsem pri razvažanju gnojevke in gnojnice na
kmetijske površine.
V ta namen je Občina Straža namenila v svojem proračunu sredstva za
možnost sofinanciranja preparatov, ki omogočajo zmanjšanje smradu
pri razlivanju gnojevke in gnojnice tudi do 68%. V proračunu za leto
2012 ja za ta namen namenjenih 4.200 EUR-ov. V odloku so tudi
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določeni kriteriji in upravičenost do sofinanciranja teh preparatov.
Pristojnost ugotavljanja izvajanja odloka bo nadzoroval občinski
inšpektorat, kateri bo imel tudi pooblastila določitve globe zaradi ne
upoštevanja 2. člena tega odloka. Globe, ki so navedene v odloku so
usklajene z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011). Zakon o
prekrških predpisuje – za posameznika od 40 do 1.250 EUR-ov kazni,
za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, pa od 100 do 30.000 EUR-ov kazni.

Finančne posledice: Ob interesu pridobitve sredstev je predvidena možnost porabe vseh
zagotovljenih sredstev v proračunu občine Straža, kar bi zadoščalo za
vse predvidene uporabnike v tem odloku. To so uporabniki, ki imajo
več kot 5GVŽ.

Predloga sklepov:

Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o družbeno
odgovornem kmetijstvu v Občini Straža v prvi obravnavi.

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga: Predlog Odloka o družbeno odgovornem kmetijstvu v občini Straža
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