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Zadeva: PREDLOG PRAVILNIK O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE ZA
PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020
Občina Gorenja vas - Poljane med drugim dodeljuje tudi pomoči na področju
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, in sicer na podlagi pravilnika, ki
temelji na Uredbah komisije (EU).
25. junija 2014 je bila sprejeta nova Uredba Komisije (EU) ŠT. 702/2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju, zato mora občina sprejeti nov pravilnik za novo programsko obdobje
do leta 2020.
Poleg navedene uredbe pa je podlaga za sprejem novega pravilnika tudi 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« (Ur.l. št. 352,
z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba komisije (EU) št.
1407/2013).
Na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 702/2014 se dodeljujejo državne pomoči
po skupinskih izjemah, na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 pa »de
minimis« pomoči. Poleg navedenih pomoči pa pravilnik določa tudi ostale
pomoči, ki pa niso vezane na nobeno uredbo.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je predlog zgoraj navedenega pravilnika
obravnaval na svoji seji, dne 12.5.2015. Zapisnik je priložen v gradivu za sejo.
13. 5.2015 smo predlog pravilnika oz. shemo pomoči priglasili pristojnemu
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (državne pomoči po

skupinskih izjemah), saj je potrebno sheme pomoči priglasiti pred potrditvijo
pravilnika na občinskem svetu.
Ministrstvu za finance (de minimis pomoči) smo shemo priglasili 3.6.2015.
Do oddaje gradiva za občinski svet mnenj k priglašenih shemah še nismo prejeli.
Če mnenj ne bomo prejeli do seje občinskega sveta, se predlaga, da občinski
svet sprejme naslednji sklep:
Sprejme se Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Gorenja vas – Poljane za programsko obdobje 2015-2020 v
predloženem besedilu in ob upoštevanju pripomb iz postopka priglasitve
sheme pomoči.
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS po pridobitvi mnenj ministrstev o
priglašenih pomočeh.
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