
Na podlagi 24. ebna Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
26114) in 16. 6lena Statuta Obdine Bovec (Uradni list RS,
Obdine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
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PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v obdini

Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik doloca podrocje uporabe, pogoje, vrste pomoci s posameznimi ukrepi in druge ukrepe
Obdine Bovec za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeZelja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za drlavne pomodi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t.
70212014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomodi v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeZelju zazdruZllive z notranjim trgom z uporabo dlenov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije (UL L 5t. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba
Komisije (EU) 5t. 70212014).

2. clen
(nacin in vi5ina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanjarazvoja kmetijstva in podeZelja v obdini Bovec
(v nadaljevanju: obcina) se zagotavljajo v proradunu obcine. Vi5ina sredstev se dolodi z odlokom o
ororadunu za tekode leto.

3. clen
(oblika pomoci)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v dolodeni vi5ini za posamezne namene kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

4. clen
(opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

(1) >pomod<< pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz dlena 107 (1) Pogodbe o delovanju
Evropske unije;

"MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I

Uredbe Komisije (EU)5t. 70212014,

"kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribi5kih
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) St. 137912013
Evropskega parlamenta in Sveta;

(4) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in Zivinorejskih proizvodov s
seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakrSnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo
takih proizvodov,

(5) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljiSce, objekte in naprave, ki se
u porabljajo za pri ma rno kmetijsko proizvod njo ;

(2)

(3)
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(6) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali
fiziena oseba, ki je poobla5dena ali upravidena, da za kmetrjsko gospodarstvo vlaga vloge iz
naslova ukrepov tega pravilnika;

(7) "podjetje v teZavah" pomeni podjetje v skladu s 14. tocko 2. clena Uredbe Komisije (EU) 5t.
702t2014',

(8) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, kijih sestavljajo zemlji5ca, stavbe in obrati, stroji in
o0rema:

(9) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizidne ali finandne oblike, kot so
patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

(10) "zadetek izvalanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi zadetek dejavnosti ali gradbenih del,
povezanih z naloZbo, bodisi prvo pravno zavezujoco zavezo za narodilo opreme ali uporabo
storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni vec mogoce preklicati;
nakup zemlji5d in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje Studij
izvedljivosti, se ne Stejejo zaza6,etekizvajanja projekta ali dejdvnosti;

(11) "intenzivnost pomoci" pomeni bruto znesek pomodi, izra2en kot odstotek upravidenih stro5kov
pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

(12) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki doloda raven, ki jo
morajo dosedi posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti Zivali; posledicno se
standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujodi za dr2ave clanice, ne pa tudi za
posamezna podjetja, ne Stejejo za standarde Skupnosti;

(13) "neproizvodna naloZba" pomeni naloZbo, ki ne povzroci znatnega povecanja vrednosti ali
donosnosti kmetijskega gospodarstva,

(14) "naloZbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo naloZbe, ki se izvedejo za doseganje
skladnosti s standardom Unije po zakljudku prehodnega obdobja, dolodenega z zakonodajo
Unije;

(15) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki
ureja podrodje kmetijskih zemlji5d;

(16) "dlan kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizidno ali pravno osebo ali skupino fizidnih ali pravnih
oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih clanov v skladu z nacionalno zakonodajo,
razen delavcev na kmetiii:

5. clen
(vrste pomodi in ukrepi)

Za uresnidevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeZelja v obdini se finandna sredstva
usmerjajo preko pravil za dr2avne pomodi, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v
drugem odstavkul. dlena tega pravilnika in omogodajo izvedbo naslednjih vrst pomodioz. ukrepov:

6. clen
(upravicenci do pomoci in izvajalci storitev)

Upravicenci do pomoci so:

- pravne in fizidne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Vrste pomodi Ukrepi:
DrZavne pomodi po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU) 5t.
702t2014

UKREP 1'. Pomod za naloZbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. clen);

UKREP 2: Pomoc za naloZbe za ohranjanje kulturne in naravne
dedi5cine na kmetiiskih qospodarstvih (29. dlen).
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7. clen
(izvzeta podrocja uporabe Uredbe Komisije (EU) 5t. 70212014)

(1) Do pomo6i po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 5t.70212014 niso
upravideni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga zaizterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s

katerim je bila pomod razglaSena za nezakonito in nezdru2ljivo z notranjim trgom;
- podjetja v teZavah.

(2) Pomodi po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 5t.
70212014 za'.
- pomod za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje drZave ali drZave dlanice, in sicer de je

pomod neposredno povezana z izvoienimi kolidinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreZe ali drugimi tekodimi stro5ki, povezanimi zizvozno dejavnostjo;

- pomod, kije odvisna od prednostne uporabe domadega blaga pred uporabo uvoZenega blaga.

(3) Pomodi po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 5t. 70212014 se ne dodeli
za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV,leta ni izterljiv.

8. clen
(nacin, pogoji in merila za dodeljevanje pomoci)

(1) DrZavne pomodi se dodeljujejo upravicencem na podlagi izvedenega javnega razpisa,
najavljenega v medobdinskem glasilu Socasnik ter objavljenega na uradni obdinski internetni
strani in obdinski oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s podrodja javnih financ in javnega
narodanja ter tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in viSina razpoloZljivih sredstev za posamezen
ukrep kot to doloda odlok o proracunu obcine za tekode leto

(3) Podrobnej5a merila in kriteriji za dodeljevanje drZavnih pomodi ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje dolodijo v javnem razpisu.

9. dlen
(spodbujevaln i udinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) 5t. 70212014 se pomod lahko dodeli, de ima spodbujevalni
udinek. Pomod ima spodbujevalni udinek, de je vloga za pomod predloZena pred zadetkom
izv alanja projekta a I i dejavnosti.

(2) Vloga za pomoc mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vkljudno z datumom zadetka in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravicenih stro5kov;
- vrsto (nepovratna sredstva) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali

dejavnost ter
- izjave vlagatelja:

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomodi za iste upravidene stro5ke iz
drugih javnih virov ter

b) glede izpotnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. dlena tega pravilnika.
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'10. clen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravidencem po tem pravilniku, na predlog strokovne
imenovana s strani Zupana, odloca poobla5dena oseba.

(2) Zoper odloditev iz prejSnjega odstavka lahko upravidenec vloZi pritoZbo Zupanu
prejema sklepa (odlodbe). Odloditev Zupanaje dokoncna.

(3) Medsebojne obveznosti med obcino in prejemnikom pomodise uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomodije datum pravnomodnosti odlocbe.

komisije, ki je

v roku B dni od

(1)

(2)

(3)

(4)

1 1. clen
(izplacila sredstev)

Upravidencem se sredstva iz proracuna obcine izpladajo na podlagi zahtevka posameznega

upravidenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o pladilu obveznosti(radunisituacija in potrdilo/dokazilo o pladanem radunu),

- druga dokazila, dolodena z javnim razpisom oziroma narodilom (porodilo ali dokazilo o

opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov ...)"

12. tlen
(kumulacija: 8. dlen Uredbe Komisije (EU) 5t. 70212014)

Najvisji zneski pomodi po posameznih ukrepih, dolodeni v 13. in 14. dlenu tega pravilnika, ne

sme1o presedi najvi5jih zneskov pomodi dolodenih v dlenih 14 in 29 Uredbe Komisije (EU) 5t.

702i2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih

sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

pomod izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 5t. 70212014 in dodeljena po ukrepih, dolodenih v 13. in
14. dlenu tega pravilnika, se lahko kumulira z vsako drugo drZavno pomodjo v zvezi z istimi

uoravidenimi stro$ki, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, de se s tako kumulacijo ne preseZe

najvisje intenzivnosti pomodi ali zneska pomoci, ki se uporablla za zadevno pomod v skladu z

Uredbo Komisije (EU) 5t. 70212014.

Pomoc izvzela z Uredbo Komisije (EU) St. 70212014 in dodeljena po ukrepih, dolodenih v 13. in
i4. dlenu tega pravilnika, se ne kumulira s pladili iz clena 81(2) in dlena 82 Uredbe (EU) 5t.

130512013 v zvezi z istimi upravidenimi stroSki, de bi bila s tako kumulacijo preseZena intenzivnost
pomodi aliznesek pomoci, ki sta dolocena v Uredbi Komisije (EU) 5t. 70212014.

pomod izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 5t. 70212014 in dodeljena po ukrepih, dolocenih v 13. in
14. clenu tega pravilnika se ne sme kumulirati z nobeno pomodjo de minimis v zvezi z istimi

upravidenimi stro5ki, de bi bila s tako kumulacijo preseZena intenzivnost pomodi ali znesek
pomodi, ki sta dolodena v Uredbi Komisije (EU) 5t. 70212014.

ll. UKREPI v SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) sT. 70212014

'13. clen

UKREP 1: Pomod za naloLbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo ('14. dlen Uredbe Komisije (EU) St.

702t2014)

(1) Znalolbo se sku5a dosedi vsaj enega od naslednjih ciljev:
lzbolj5anje sploSne ucinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanj5anjem

stro5kov proizvod nje al i izbolj5anjem in preusmeritvijo proizvod nje;
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- lzbolj5anje naravnega okolja, higienskih tazmer ali standardov za dobrobit Zivali, de zadevna
naloZba presega veljavne standarde Unije;

- Vzpostavljanje in izboljSanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetrystva, vkljucno z dostopom do kmetryskih zemljisd, ko-m-asicrlo in
izbolj5anjem zemljiSd, oskrbo in vardevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomod se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do placila in letnih rasilin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup Zivali in samostojen nakup kmetijskih zemljisc;
- naloZbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomodi, dodeljene mladim kmetom v 24

mesecih od zadetka njihovega delovanja;
- za Ze izvedena dela, razen zaizdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven obmodja obdine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Sloveniie ali EU:- stro5ke, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.

(3) Pomod za nalo2be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljisd in pa5nikov.

Podukrep 1.1 : Posodabljanje kmetij
Pomod se lahko dodeli zanaloabe v Zivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravideni stro5ki:

- stro5ki izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji;

- stro5ki gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetlji, ki
sluZijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (itroSki materiaia in storitev):- stroSki nakupa kmetijske mehanizacije do njene trZne vrednosti;- stroSki opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

- stroiki nakupa rastlinjaka, montaZe ter opreme v rasflinjaru;
- stro5ki nakupa in postavitev za5dite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitodne

mreZe... );
- stro5ki nakupa racunalniSke programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in

blagovnih znamk.

Upravidenci do pomodi so:
- kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev,)ki leZijo na obmodju

obdine, oziroma katerih naloZba se izvaja na obmocju obcine.

Pogojiza pridobitev:
- predloZitev ustreznega dovoljenia za izvedbo investicije, ce je s predpisi s podrodja gradnje

objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naloZbe ter dokazila o teh stro5kih, kadar so upraviceni

do sofinanciranja;
- za naloZbo, ki mora biti v skladu z dolodili 14(5) dlena Uredbe 702t2014, mora biti presoja

vplivov na okolje, de je le ta potrebna, predloZena z vlogo za pridobitev pomodi;- ponudbe oziroma predradun za nadrtovano naloZbo;
- predloZitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekocem oziroma preteklem letu. de

rokza oddajo zbirne vloge v tekodem letu Se ni potekel:
- mnenje o upravidenosti in ekonomidnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna sluZba,- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoci:
- do 50 % upravidenih stroskov nalozb na kmetryskih gospodarstvih.

vlogo za pomod v okviru tega ukrepa predlozi nosilec kmetijskega gospodarstva.
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Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemlji56 in painikov
Pomod se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemlji5d in paSnikov

Uoravideni stro5ki:
- stro5ki izdelave nacrta ureditve kmetijskega zemlji5ca (nezahtevne agromelioracije, paSniki);
- stro5ki izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stro5ki nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa5nikov z ogralo;
- stroSki nakupa opreme za ureditev napajali5d za Zivino.

Upravidenci do pomodi:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali ved kmetijskih gospodarstev, vkljudenih v skupno

naloZbo (paSna skupnost, agrarna skupnost... );
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki leZijo na obmodju

ob6ine, oziroma katerih naloZba se izvaja na obmodju obdine.

Pogojiza pridobitev.
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naloZbe ter dokazila o teh

stroikih, kadar so upravideni do sofinanciranja;
- predracun stro5kov, za katere se uveljavlja pomoc;
- kopija katastrskega nadrta in program del,ki ga pripravi pristojna strokovna sluZba, kadar je

predmet podpore ureditev kmetijskih zemlji5c ali nezahtevna agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemlji5ca za izvedbo naloZbe v primeru zakupa zemlji5da;
- drugi pogoji, opredeljeniz razpisom.

Intenzivnost pomodi:
- do 50 % upravicenih stroSkov naloZb na kmetijskih gospodarstvih.

Vlogo za pomod v okviru tega ukrepa predlo2i nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma poobla5dena
oseba, kijo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vkljudeni v skupno naloZbo.

14. clen

UKREP 2: Pomo6 za naloZbe za ohranjanje kulturne in naravne dedi56ine na kmetijskih
gospodarstvih (29. clen Uredbe Komisije (EU) St. 70212014)

Cilj pomoci je varovanje in ohranjanje znacilnosti kulturne in naravne dediSdine na kmetijskih
gospodarstvih.

Upravideni stroSki:
stro5ki naloZbe v opredmetena sredstva (stro5ki za nabavo materiala za obnovo, stro5ki za
izvajanje del).

Upravidenci do pomodi:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter solastniki objektov, vpisanih v register nepremidne kulturne dedi5dine
in leZijo na obmodju obcine.

Pogojiza pridobitev:
stavba mora biti vpisana v register nepremidne kulturne dediSdine (RKD), ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za kulturo;
ustrezno dovoljenje za izvedbo naloZbe, v kolikor je le to potrebno;
ustrezna dokumentaclja za izvedbo naloZbe s predradunom stro5kov;

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost oomoci:
do 100% upravidenih stro5kov.
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(1)

(2)

(3)

V. NADZOR IN SANKCIJE

15. clen
(Nadzor in sankcije)

Namensko porabo proradunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeZelja v ob6ini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih obdinska
strokovna sluZba, pristojna za podrodje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti
Zupan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor obcine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajocimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, de se ugotovi:
da so bila dodeljena sredstva delno aliv celoti nenamensko porabljena,
da je upravidenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnidne podatke
da je upravidenec za isti namen in iz istega naslova Ze pridobilfinandna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravidenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

(1)

(2)

16. dlen

Upravidenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pravilniku, deset let od datuma prejema pomodi iz tega pravilnika.

Obdina evidence o dr2avni pomodi hrani deset let od datuma zadnje
oravilnika.

odobritev pomodi po tem

dodelitve pomodi iz tega

VI. KONENE DOLOEBE

17. dlen

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o finandnih intervencijahza ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeZelja v obdini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme (Uradni list RS, St.
52t2007).

18. dlen

Ta pravilnik zatne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Dolodbe tega
pravilnika se zadnejo uporabljati po objavi obvestila 2upana v Uradnem listu Republike Slovenije o
pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o drZavni pomodi z identifikacijsko
Stevilko pomodi.

Stevilka: 007 -021201 5-1
Datum: 21.5.2015

Valter MlekuZ,
Zupan Obcine Bovec
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