
OBRAZLOŽITEV 

Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja v občini Gorenja vas – Poljane 

 

Nov Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 

v občini Gorenja vas – Poljane (v nadaljevanju Pravilnik) je skladen z uredbo Evropske 

komisije, ki določa pogoje za izvzetje državnih pomoči na področju primarne kmetijske 

proizvodnje iz obveznosti priglasitve iz tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

 

Vsebinska obrazložitev glavnih sprememb Pravilnika: 

 

5. člen 

Novost v Pravilniku je, da so vsi upravičenci do pomoči in izvajalci subvencioniranih storitev 

napisani v 5. členu Pravilnika. V okviru tega člena se upravičenci delijo na državne pomoči, 

do katerih so upravičeni upravičenci iz 10., 11., 12. in 13. člena Pravilnika in na pomoči »de 

minimis«, do katere so upravičeni upravičenci iz 15., 16., 17. in 18. člena tega Pravilnika. Po 

novem so upravičenci iz 10. in 11. člena tega Pravilnika tudi posamezniki, ki nimajo stalnega 

bivališča v občini Gorenja vas – Poljane. Pri tem velja omeniti, da je novost tudi ta, da je 

sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak sedaj samostojna pomoč v okviru 18. 

člena Pravilnika. Novost v tem Pravilniku je tudi ta, da do pomoči niso upravičeni subjekti, za 

katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije 

(ZIntPK). 

 

9. člen 

V tem členu je pod vrste ukrepov za državne pomoči iz Pravilnika črtana pomoč za plačilo 

zavarovalnih premij. Pod ostalimi ukrepi pa je črtana pomoč za izvajanje lokalne razvojne 

strategije LEADER. 

 

18. člen 

Nov člen v Pravilniku, ki zajema sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak. 

Med upravičencem za prejetje pomoči v okviru tega člena so na predlog Odbora za kmetijstvo 

in gozdarstvo občine Gorenja vas – Poljane tudi kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oz. 



zakupu gozdne parcele/površine na območju občine, in so vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev. 

21. člen 

V tem členu je opredeljena dodelitev pomoči za delovanje društev in njihovih združenj. 

Matičnemu odboru se je zdel ta člen v celotnem pravilniku še najbolj sporen, saj so upravičeni 

stroški za delovanje društev le materialni stroški. Po mnenju Odbora je preveč stroškov, za 

katere pa se – v skladu z uredbo Evropske komisije - pomoč ne dodeli. 

 

25. člen 

Po novem Pravilniku vloge, ki so prispele na podlagi javnega razpisa, pregleda in oceni 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in ne več za ta namen imenovana komisija. 

 

26. člen 

Na podlagi 25. člena Pravilnika o vlogah, ki so prispele na podlagi javnega razpisa, prav tako 

odloča Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in ne več v ta namen imenovana komisija. 

 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas – Poljane soglasno potrdil in ga 

predlagal za sprejetje na Občinskem svetu občine Gorenja vas – Poljane po skrajšanem 

postopku. 

 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, 

Občina Gorenja vas – Poljane 

 

 

 


