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Številka: 007-0025/2020 
Datum: 2. 11. 2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko 
obdobje 2015 – 2020 
(prva obravnava in sprejem) 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13, 
23/17)  
 

NAMEN:  Prva obravnava in sprejem  
 

OCENA STANJA: Po trenutno veljavnem Pravilniku o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list 
RS, št. 43/2015) velja pravilnik le do 31. 12. 2020. 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Evropska komisija je z dnem 2. julij 2020 podaljšala 
obdobje trajanje Uredbe de minimis (Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013) do 31. 12. 2023.  
 

NAČELA IN CILJI:  Cilj spremembe pravilnika podaljšanje veljavnosti 
obstoječega pravilnika. 
 

FINANČNE POSLEDICE: Ni neposrednih posledic v proračunu Občine Žalec. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALEC: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika bo na seji obrazložila Darja Dobrajc 
Lukman, Vodja urada za prostor in gospodarstvo. 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 
 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika bo na svoji seji obravnaval Odbor za prostor 
in gospodarstvo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka: 007-0025/2020 
Datum: 2. 11. 2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 
2020 (prva obravnava in sprejem), 
 
V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žalec (Uradni list RS št. 92/2013 in 23/2017) prilagamo Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec 
za programsko obdobje 2015 – 2020 (prva obravnava in sprejem) za obravnavo na seji Občinskega 
sveta, ki bo v sredo, dne 23. 12. 2020. 
 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 bo na seji Občinskega 
sveta obrazložila Darja Dobrajc Lukman, Vodja urada za prostor in gospodarstvo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Predlog Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Žalec, v predlagani vsebini. 

 

 
 

Posredovano: 
- naslovniku, po e pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
 
  



 
 

OBČINA ŽALEC 

URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 65, f: 03 713 64 64  

  

Številka: 007-0025/2020 
Datum: 2. 11. 2020 
 
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV 
 
PRAVNA PODLAGA:  
20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/2017)  
 
NAMEN:  
Prva obravnava in sprejem. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (prva obravnava), v predlagani vsebini. 
 
1. Razlogi za spremembe in dopolnitve Pravilnika in ocena stanja:  
Po trenutno veljavnem Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 43/2015) velja pravilnik 
le do 31. 12. 2020. 
 
Evropska komisija je z dnem 2. julij 2020 podaljšala obdobje trajanje Uredbe de minimis 
(Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) do 31. 12. 2023.  
 
2. Cilji in načela predloga odloka:  
Cilj spremembe pravilnika je podaljšanje veljavnosti obstoječega pravilnika, tako da se črta 
obdobje 2015 – 2020. 
 
3. Spremembe 
Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravilnika: 

− spremeni se naslov Pravilnika tako, da se podaljša njegova veljavnost, saj so ukrepi 
ustrezni tudi za nadaljnje programsko obdobje. 

 
4. Ocena finančnih posledic 
 



  

PREDLOG 
 

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) 
in 20. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/2013) je občinski svet občine Žalec na  __ redni 
seji dne _________ sprejel 
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko obdobje 2015 - 2020 

 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
Spremeni se naslov Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 43/2015) (v nadaljevanju: 
pravilnik), tako da se glasi: 
 
»Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec« 
 
 

2. člen 
Vsa ostala določila Pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo v celoti v veljavi. 
 
 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Številka: 007-0025/2020 
Žalec, dne  

         Župan Občine Žalec 
                Janko Kos 

 
 
 
 
 
 



Obrazložitev 

Po trenutno veljavnem Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 43/2015) velja pravilnik 
do 31. 12. 2020.  

Zaradi posledic epidemije so zastali postopki sprejemanja nove programske sheme za novo 
programsko obdobje 2021-2027.  

Evropska komisija je zato skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. 6. 2020 
podaljšala trajanje Uredbe de minimis (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 do 31. 12. 2023. 
O tem nas je obvestilo Ministrstvo za finance dne 20. 8. 2020. 

Ker pogajanja o zakonodaji o skupni kmetijski politiki za novo programsko obdobje še niso 
zaključena, so nam z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočili, da še vedno 
čakajo na uradno podaljšanje uredbe EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu 
(Uredba Komisije (EU) št. 702/2014). Evropska komisija namerava podaljšati omenjeni predpis 
vsaj do 31. 12. 2021, morda celo do 31. 12. 2022.  

Zato predlagamo, da se v trenutno veljavnem pravilniku spremeni samo naslov pravilnika, kjer 
se črta časovna opredelitev veljavnosti le-tega, torej črta se »za programsko obdobje 2015 – 
2020«. 
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