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I 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje 
za programsko obdobje 2015 – 2020 – novo besedilo. 

 
 
I. NASLOV 
 
Naslov gradiva se glasi: Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020 – novo besedilo. 

 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje: 
 
Na 6. redni seji občinskega sveta dne 6. 5. 2015 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeţelja v Občini Trebnje za programsko obdobje 
2015 – 2020, ki predstavlja novo pravno podlago za izvajanje ukrepov iz področja 
razvoja kmetijstva in podeţelja. 
 
Po sprejetju Pravilnika so bili izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka, zato je občina 
takoj priglasila sheme drţavnih pomoči pri pristojnima organoma, to je Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za finance. 
 
2. Ocena stanja 

 
Dne 22. 5. 2015 smo iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobili 
Pravilnik s sledečimi spremembami in dopolnitvami: 
 

- pri 3. členu se črta »in/ali v obliki subvencioniranih storitev«, tako da se novo 
besedilo člena glasi« Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij«. 
 

- pri 5. členu se pri Ukrepu 4: Pomoč za naloţbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih doda »29. člen« ter pri Ukrepu 
5: Pomoč za naloţbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij doda »16. člen«. 

 

- pri 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi. »pravne in fizične 
osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, 
dejavna  v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členu 
29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v 
primerih ukrepov po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v 
gozdarskem sektorju, imajo sedeţ na območju občine in so vpisana  v register 
kmetijskih gopodarstev, ter imajo v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, ki leţijo 
na območju občine. 

 
- v 12. členu  se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Pomoč izvzeta z 

Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 
preseţena intezivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 
Komisije (EU) št. 702/2014. 

 

- pri podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetij se postavi samostojni 14. člen ter pri 
podukrepu 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se postavi samostojni 
15. člen, nato pa se posledično preštevilčijo tudi ostali členi Pravilnika. 



 

 

 

- v 29. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: » Občina mora voditi natančne 
evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči iz tega pravilnika«.  

 
 

V skladu z navodili ministrstva je potrebno pred izvedbo javnega razpisa Pravilnik 
dopolniti z navedenimi dopolnitvami in spremembami. 
 
3. Pravna podlaga za sprejem sklepa 
       

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 

vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeţelju za zdruţljive 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,   

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) 

in  

- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14)  

 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Sprejem predlaganih dopolnitev nima finančnih posledic za proračun Občine Trebnje. 

Višina sredstev po posameznih ukrepih pravilnika je določena z Odlokom o proračunu 

za proračunsko leto 2015. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069

