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ZADEVA:

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Straža za programsko obdobje 2015-2020 - Obrazložitev

Namen:

Sprejem Pravilnika

Pravna podlaga:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08-ZKme-1, 57/12, 90/12ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)
- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193,
z dne 1.7.2014)
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne
24.12.2013)

Predlagatelj:

Dušan Krštinc

Poročevalec:

Matjaž Petruna

Obrazložitev:

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu lahko Občina uvede ukrepe razvoja
podeželja, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom razvoja podeželja in
predpisi za izvedbo ukrepov kmetijske politike. Podlaga za izvajanje ukrepov kmetijske
politike sta novi uredbi evropske komisije, tj. Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014) in Uredba Komisije
(EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013).
Sprejeti uredbi sta razveljavili uredbi, ki sta bili osnovi ukrepom v programskem
obdobju 2007-2013. Novi uredbi opredeljujeta vrste dovoljenih pomoči oz. ukrepov v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in de minimis pomoči na področju
gospodarstva.
Upoštevajoč nov evropski pravni red in nacionalno zakonodajo na področju razvoja
kmetijstva in podeželja je potrebno za programsko obdobje 2015-2020 pripraviti in
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sprejeti nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja.
Predlagani ukrepi podpore kmetijski dejavnosti ter dejavnostim na podeželju
predstavljajo izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev z namenom ohranjanja in
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža. Podpore so namenjene za:
- pomoč za naložbe v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva na kmetijah, ki se
ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo;
- plačilo stroškov pravnih in upravnih postopkov pri zaokrožitvah kmetijskih in gozdnih
zemljišč;
- pomoč pri plačilu zavarovalnih premij;
- pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih;
- pomoč za naložbe za predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe za nekmetijsko dejavnost na kmetijah;
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju kmetijstva, predelave in trženja
kmetijskih proizvodov;
- pomoč pri delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja;
- pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij.
Namen sprejetja novega pravilnika je z novo pravno podlago omogočiti postopek
razdelitve proračunskih sredstev po pravilih državnih pomoči. S sprejetjem pravilnika
bodo izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka priglasitve državnih pomoči pri
upravljavcih državnih pomoči, to je pri resorno pristojnih ministrstvih: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvo za finance. Po potrditvi
priglasitvenih shem državnih pomoči se bo lahko začel postopek izvedbe javnega
razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev upravičencem za programe razvoje kmetijstva
in podeželja.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža je obravnaval predlog Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko
obdobje 2015-2020 in se strinja z njegovo vsebino. Po pridobitvi soglasij
ministrstev se Pravilnik z morebitnimi dopolnitvami predlaga v sprejem.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

Priloga:
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