
Na podlagi 24. ebna Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 5t. 45/08, 57112, 90112 - ZdZPVH)//R,26114,
32115,27117 in 22118) in 16. dlena Statuta obeine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17l'10, Uradne objave
Obdine Vransko 31. 21112, 46115 in 54116\ ie obainski svet obaine Vransko na 

-. 
redni se.ii dne,

sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini Vransko

za programsko obdobje 2018-2020

I, SPLOSNE DOLOCBE

1. e len

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik doloda podro6je uporabe, pogoje, vrste pomoei s posameznimi ukrepi za ohranjanje in
spodbu.ianje razvoja kmetijstva in podezelja v Obeini Vransko (v nadaljnjem besedilu: obaina).

(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za

drzavne pomoei v skladu z Uredbo Komisije (EU) $.70212014 z dne 25. juni)a 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomodi v kmetrskem in gozdarskem sektorju ter na podezelju za zdruZljiue z notranjim
trgom z uporabo elenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unrle (UL L St. 193 zdne 1.7.2014,
str. 1), zadnjie spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 201711084 z dne 14. junija 2017 o spremembi
Uredbe (EU) 5t. 65112014, kat zadeva pomod za pristanisko in letalisko infrastrukturo, pragove za
priglasitev za pomo6 za kulturo in ohranjanje kulturne dediseine in pomoa za Sportno in veenamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomodi za tekoee poslovanje za najbolj oddaljene regije,
in o spremembi Uredbe (EU) 31.70212014, ka( zadeva izraeun upravieenih stroskov (UL L St. 156 z dne
20.6.2017, sk. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komis(e (EU\ il.70212014).

2. dlen

(nadin in viSina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in pode2elja v obaini se
zagotavljajo v proraeunu obeine. Visina sredstev se doloei z odlokom o proradunu za tekoce leto.

3. alen

(oblika pomoai)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v doloeeni visini za posamezne namene kot
nepovratna sredstva v obliki dotacrj.

4. 6len

(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednii pomen:

1. )pomod( pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz prvega odstavka 107. elena Pogodbe o
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba);

2. )mikro, malo in srednje veliko podjetie< pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz priloge lUredbe
Komisije (EU) 51. 7 021201 4',

3. )kmetUski proizvod( pomeni proizvode s seznama v prilogi I k Pogodbi, razen ribiskih proizvodov in
proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) St. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembru 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiske proizvode in proizvode iz
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) St. 1184/2006 in (ES) St. 122412009 ter razveljavitui
Uredbe Sveta (ES) 5t. 104/2000 (UL L St.354 zdne28. 12.2013, str. 1), nazadn.le spremenjene z
Uredbo (EU) 20151812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb
Sveta (ES) St. 850/98, (ES) st. 218712005, (ES) st. 1967/2006, (ES) st. 1098/2007, (ES) st.



25412002, (ES) St. 234712002 in (ES) tl. 122412009 ter uredb (EU) 5t. 1379/2013 in (EU) 5t.

1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe

Sveta (ES) 5t. 1434/98 (UL L 5t. 133 zdne29.5. 2015, str. 1);

4. )primarna kmetlska proizvodnja( pomeni proizvodnjo rastlinskih in 2ivinorejskih proizvodov s
seznama v prilogi I k Pogodbi brez kakrSnih koli nadal.injih postopkov, ki bi spremenili naravo takih
proizvodov;

5. )kmetusko gospodarstvo( pomeni enoto, ki obsega zemljisde, objekte in naprave, ki se uporabljajo

za primarno kmetUsko Proizvodnjo,
6. )nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva( (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fiziena

oseba, ki je pooblaseena ali upravieena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova

ukrepov tega pravilnika;

7. >podjetje v tezavah<< pomeni pod.letje v skladu s 14. toeko 2 Clena Uredbe Komisije (EU) St.

70212014i

8. >opredmetena sredswa< pomenrlo sredstva, ki jih sestavljajo zemljisea, stavbe in obrati, stroji in

oprema;

9. )neopredmetena sredstva( pomenijo sredstva, ki nimajo fizidne ali finanene oblike, kot so patenti,

licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

10. >zaeetek izvajanja pro.iekta ali dejavnosti( pomeni bodisi zadetek dejavnosti ali gradbenih del,

povezanih z naloabo, bodisi prvo pravno zavezujoeo zavezo za naroeilo opreme ali uporabo storitev

ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni ved mogoee preklicati; nakup zemljise

in pripravljatna deta, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje Studij izvedljivosti, se ne Stejejo za

zadetek izvajanja pro.jekta ali dejavnosti;

11. >intenzivnost pomoei( pomeni bruto znesek pomodi, izrazen kot odstotek upravicenih stroakov pred

odbitkom davkov ali drugih dajatev;

12. >standard unije( pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodaio Evropske unije (v nadalnjem
besedilu: unija), ki doloea raven, ki jo morajo doseci posamezna pod.ietja, zlasti glede okolja, higiene

in dobrobiti iivali; poslediono se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezu)oei za

drzave elanice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne Stejejo za standarde Unijel

13. )nalozbe za skladnost s standardom unije( pomenijo nalozbe, ki se izvedejo za doseganje
skladnosti s standardom unije po zakljueku prehodnega obdobja, dolo6enega z zakonodajo unije;

14. )nezahtevna agromelioracua( je agromelioracija, kotje opredeljena z veljavno zakonodajo, ki urela
podroeje kmetijskih zemljiSC;

15. )mladi kmek( pomeni osebo, ki na dan predlozitve vloge za pomo6 ni stara ve6 kot 40 let, ima

ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvia vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec

tega gospodarswa.

5. 6len

(vrste pomoei in ukrepi)

Za uresnieevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeZelja v obeini se finanena sredstva

usmerjajo preko pravil za drzavne pomo6i, ki imajo podlago v uredbi Komisije (EU) 31.70212014 in

omogocajo izvedbo nasledniih vrst pomoei oz. ukrepov:

Ukrepi:Vrste pomoii
UKREP l: Pomod za nalozbe v opredmetena ali neopredmetenaDiavne pomoei po

skupinskih izjemah v
kmeti.istvu na podlagi
Uredbe Komisije (EU) 5t.

70212014

6. elen

(upravieenci do pomoai)

Upravieenci do pomoei so

fiziene in pravne osebe, ki ustrezajo kriteruem za mikro podjetJa, dejavna v primarni kmeti.iski proizvodnji,

imajo sedez na kmetuskem gospodarstvu v obdini, kije vpisano v register kmeti.iskih gospodarstev

sredswa na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (v skladu s 14. elenom Uredbe Komisrje S1.70212014)



(1) DZavne pomoei se dodeljujejo upravieencem na podlagi izvedenega .iavnega razpisa, objavljenega v

tbiatnem oboinskem glasilu -Uridne objave Obcine Vransko, internetni strani in obcinski oglasni deski,

skladno z veljavnimi predpisi s podroeJa javnih financ ter tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu se opredelrlo ukrep in visina razpoloZljivih sredstev za ukrep, kot to doloea odlok o
proraaunu obdine za tekooe leto.

(3) podrobnejsa merila in kriteriji za dodeljevanie drzavnih pomodi ter zahtevana dokumentacija za ukrep

po tem pravilniku se podrobneje dolodijo v.iavnem razpisu.

(4) Do finanenih spodbud niso upravieeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do

obeine ali do drZave.

7. elen

(izvzeta podroeja uporabe Uredbe Komisi.ie (EU) 31 70212014\

(1) Do pomoci po tem pravitniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) St. 70212014 niso upravideni

subjekti, ki so:

- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije

, s katerim je bila pomod razglaiena za nezakonito in nezdruzljivo z notranjim trgom;

- podjetja v tezavah.

(2) pomoci po tem pravitniku za ukrepe na podlagi Uredbe KomisUe (EU) St. 70212014 se ne uporablja za

- pomoe za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje dr2ave ali drZave dlanice, in sicer ee je pomod

neposredno povezana z izvoaenimi kolieinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreze

ali drugimi tekoeimi stroski, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

- pomoe, kije odvisna od prednostne uporabe domaeega blaga pred uporabo uvozenega blaga.

(3) Pomodi po tem pravilniku za ukrepe na podlagi uredbe Komisi.ie (EU) 3t.70212014 se. ne dodeli za

davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni

vradljiv.

8. dlen

(naein, pogoji in merila za dodeljevanje pomodi)

9. e len

(spodbujevalni u0inek)

10. dlen

(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravidencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, kije imenovana s

(1) PomoC po tem pravilniku za ukrep na podlagi uredbe Komisije (EU\ $.70212014 se lahko dodeli, 6e
' ' ima spodbujevjlni ueinek. Pomoe ima spodbujevalni udinek, de je vloga za pomoe predlozena pred

zadetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(21 Vloga za pomoa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- ime in velikost podjetja,
- opis pro.lekta ali dejavnosti, vkljueno z datumom zaeetka in konca;

- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravieenih stroskov,
- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, iamstvo, vradljivi predujem ali drugo) in znesek javnega

financirania, potrebnega za proiekt ali dejavnost ter
- izjave vlagatelja:

"i O, n6 pre;ema oziroma ni v postopku pridobivanja pomodi za iste upraviaene stro5ke iz

drugih javnih virov ter
b) glede i2polnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. dlena tega pravilnika

strani zupana, odloaa pristojni organ



(2) Zop.',. odloeitev iz prqsnjega odstavka lahko upravieenec vlozi pritozbo zupanu v roku 8 dni od

prejema odloebe. Odlocitev Zupana je dokonena.

(3) Medsebojne obveznosti med obeino in prejemnikom pomoei se urediio s pogodbo'

(4) Datum dodelitve pomoei je datum pravnomoenosti odlo6be.

(5) Skupna dodeljena pomoe po tem pravilniku lahko v programskem obdobju znasa najvea'15.000 EUR.

(6) Skupna dodeljena pomoe po tem pravilniku lahko za ukrep iz 12. ebna v enem letu znasa na.ived

5.000 EUR.

(1) Upravidencem se sredstva iz proraeuna obeine izplaealo na podlagi zahtevka posameznega

upravidenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

- dokazila o plaeilu obveznosti (racun/situacija in potrdilo/dokazilo o plaeanem raeunu),

- druga dokazila, doloeena z javnim razpisom (poroeilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma

stor]tvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kra.iu samem o izvedeni nalo2bi).

12. dlen

(kumulacija)

(1) Najvisji zneski pomoei za ukrep iz naslednjega elena ne smejo preseei najvisjih zneskov pomoei.

Jotoe"irin-u 14. etenu Uredbe Komisije (EU) 5t.70212014, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali

dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev unije.

(2) Pomo6, izvzela z uredbo Komisije (EU\ 5t. 70212014, se lahko kumulira z vsako drugo drzavno

pomod.io v zvezi z istimi upravieenimi stroSki, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo 6e se s lako

i<umutjcilo ne preseze najvisje intenzivnosti pomodi ali zneska pomooi, ki se uporablja za zadevno pomoe

v skladu z Uredbo Komisue (EU) ll. 70212014.

(3) pomoe, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) tl.7O2l2O14, se ne kumulira s plaeili iz drugega odstavka

bi. eten" in 82. etena Uredbe (EU) si. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra

2013 o podpori za Gzvoj podezelia iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja (EKSRP) in

razvetjavitvi Uredbe Svela (ES) at. 1693/2005 (UL L !t. 347 z dne 20.12.2013, str. 487), nazadnje

spremenjene z Delegirano uredbo KomisiJe (EU\ 2018t162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi

iritoge t'k Uredbi (EU) gt. 130s/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog ll in lll k Uredbl (EU) 5t.

1307'12013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 5t. 30 z dne 2.2.2018, str. 6), v zvezi z istimi

upravidenimi stroski, ae bi bila s tako kumulacijo presezena intenzivnost pomoei ali znesek pomodi, ki sta

dolodena v Uredbi Komisije (EU) St. 70212014.

(4) Pomo6, izvzela z uredbo Komisije (EU) st. 70212014, se ne sme kumulirati z nobeno pomoejo de

minimis v zvezi z -istimi upravidenimi stroski, ee bi bila s tako kumulacijo preseZena intenzivnost pomodi

ali znesek pomoei, ki sta dolodena v Uredbi Komisije (EU\ at 70212014.

r. UKREP V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU\ sr 70212014

13. olen

UKREP 1: Pomo6 za nalozbe v opredmetena ali neopredmetena

I gospodarstvih v zvezi s primarno kmetlsko proizvodnjo (14 elen

70212014)

sredstva na kmetuskih
Uredbe Komisije (EU) St.

('l ) Z nalozbo se skusa doseei vsaj enega od naslednjih ciliev:

- izboljsanje splosne ueinkovitosti in trEnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjSanjem

stroSkov proizvodnje ali izboljsanjem in preusmeriwijo proizvodnje;

- izboljsanje naravnega okolja, higienskih razmer ati standardov za dobrobit Zivali, ee zadevna

naloZba presega veljavne standarde Unije,

11. 6len

(izplaeila sredstev)

I



vzpostavljanje in izbolJsanje infrastrukture, povezane z rczvojem' prilagaianjem in modernizacijo

kmetijstvi, vXlueno i doitopom do kmetijskih zemlji5e, komasaci1o in izbolj5anjem zemlji5e,

oskrbo in vardevanjem z energi.io in vodo.

(2) Pomoe se ne dodeli za:

- nakup proizvodnih Pravic;
- nakupa in zasaditve ietnih rastlin,

- dela v zvezi z odvodnjavanjem:

- nakup Zivali in samostojen nakup kmetijskih zemljisc,

- naloabe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoei, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih

od zaeetka njihovega delovanja,

- za Ze izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vkljudu.ioe tudi poslovni naert, ee

je ta potreben za izvedbo investicije;

- nalozbe, ki se izvajajo izven obmo6.ia obcine;

- nalozbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike slovenije ali unlle, vkljueno s

sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

- stroske, povezane z zakupnimi pogodbami;

- obratna sredstva.

(3) Pomoe za nalozbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodn.io se lahko dodeli za

urejanje kmetijskih zemljisd in pasnikov.

(4) Upravieeni stroski:

- stroski izdelave naerta ureditve kmetijskega zemljisea (nezahtevne agromelioracije, pasniki);

- stroski izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;

- stroski nakupa opreme za ograditev in pregraditev pasnikov z ograjo;

- stroski nakupa opreme za ureditev napajalise za Zivino.

(5) Upravicenci do pomoei so:

- posamezna kmetijska gospodarstva in ali vee kmetijskih gospodarstev, vkljuienih v skupno

nalozbo (pasna skupnost, agrarna skupnost. .);

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki lezijo na obmoeju obdine,

oziroma katerih nalozba se izvaja na obmodju obeine;

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravlja;o na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih

povrSin.

(6) PogoJi za pridobitev:

- ustrezna dovol.jenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo nalozbe ter dokazila o teh

stroskih, kadar so upravieeni do sofinanciranja;

- predraeun strolkov, za katere se uveljavlja pomoe;

- kopija katastrskega nadrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna sluzba, kadar je

pred'met podpore ureditev kmetijskih zemljise ali nezahtevna agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zeml.iisoa za izvedbo nalozbe v primeru zakupa zemljisea;

- predlozitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekoeem oziroma preteklem letu, 6e rok

za oddajo zbirne vloge v tekocem letu Se ni potekeli

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom

| (7) lntenzivnost pomoei znasa do 50 % upravieenih stroskov nalozb na kmetijskih gospodarstvih.

(g) Vlogo za pomoe v okviru tega ukrepa predloZi nosilec kmetUskega gospodarstva oziroma pooblaS6ena

irseOa,"ti,1o pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vkljueeni v skupno nalo2bo.



(1) Namensko porabo proradunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetustva in podeze[a v obaini,

priOoOtlenifr po iem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih obdinska strokovna

sluZba, pristbina za podroe.ie kmetijstva, tahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti zupan. Namenskost

porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor obeine

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti

s pripadajoeimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ee se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

- da je upravieenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnione podatke;

- da je upravidenec za isti namen in iz istega naslova Ze pridobil finanena sredstva'

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravieenec izgubi pravico do

pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) V kolikor posamezni upravieenec ne odda zahtevka v skladu z 11. alenom pravilnika, upravidenec

izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti

III, NADZOR IN SANKCIJE

14 dlen

(nadzor in sankcije)

IV, HRAMBA DOKUMENTACIJE

15. dlen

(1)Upravieenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoci po tem pravilniku.

deset let od datuma prejema pomoci po tem pravilniku.

(2) Obeina mora voditi natanone evidence z informacijami o dodeljenih pomoeeh in dokazili o
izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoai po tem pravilniku'

V. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

16. elen

Ta pravilnik zaone veljati naslednji dan po objavi v Uradnih ob.iavah Obeine Vransko, uporabljati pa se

za6ne naslednji dan p'o objavi obvestila Zupana v Uradnih objavah Obeine Vransko o pridobitvi potrdila

Evropske komisije o pre.iemu povzetka informacl o drZavni pomoei z identifikacijsko Stevilko pomoai.

17. elen

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoqi za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter p6deZetla v Ob8ini Vransko za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, 5t.

9712007 z dne 24.10. 2007).

Stevilka: 330-01/2018

Datum:

ZUPAN O
Ft

E VRANSKO

SuS


