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PRAVNA OSNOVA:

24. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12
90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 17. člen Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–
2020.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja:
Občinski svet Občine Kamnik je leta 2015 sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020.
K ukrepom, ki sodijo v shemo državnih pomoči ter pomoči de minimis je občina od pristojnih
ministrstev pridobila mnenje o skladnosti.
V letu 2020 so bile občine s strani države pozvane k podaljšanju shem pomoči do 30. 6. 2023
za ukrepe po skupinskih izjemah, kamor sodita Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
in Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter do 31. 12. 2023
za shemo pomoči de minimis.
Občina Kamnik poleg navedenih ukrepov že vrsto let izvaja tudi ukrep Šolanje v poklicnih in
srednješolskih kmetijskih programih. Za pomoč v okviru tega ukrepa pa so se doslej lahko
potegovali le dijaki, ki so člani kmetijskih gospodarstev.

Ob tem, da so bili ti kot bodoči nosilci kmetij v osnovi ciljna skupina tega ukrepa, pa si ni
mogoče zatiskati oči pred dejstvom, da so dijaki, ki končajo šolanje v srednjih poklicnih in
srednjih strokovnih izobraževalnih kmetijskih programih, a ne prihajajo s kmetij.
Biotehniški centri namreč danes ponujajo programe in znanja »od njive do krožnika«, pridelave
in predelave, varstva narave, trajnostnega razvoja, odnosa človeka do narave in spoznavanje
vseh procesov v naravi, programe, ki so torej tako ali drugače povezani s kmetijstvom. Vanje
so vključeni tako dijaki, ki imajo doma kmetijo, kot tisti, ki je nimajo, in morda z vključenostjo v
omenjene programe dobijo potrebne spodbude za razmislek o njej.
Po navedbah BIC Naklo približno 90% dijakov kmetijskih programov prihaja s kmetij, ostalih
10%, ki ne prihaja s kmetij, pa je vsaj posredno povezanih s kmetijstvom: imajo vikend z
vinogradom, imajo stari starši ali drugi sorodniki kmetijo, se ukvarjajo s konji.
Upoštevaje slednje je strokovna služba pripravila predlog sprememb 26. člena pravilnika.
V skladu s spremembami so upravičenci do pomoči dijaki s stalnim bivališčem v občini Kamnik,
vključeni v srednje poklicne in srednje strokovne kmetijske izobraževalne programe. V
omenjenem členu se pri dokumentaciji, ki jo prijavitelji predložijo k vlogi na razpisani ukrep črta
potrdilo o prejemanju štipendije ter zaključno spričevalo, saj dejstvo, da dijak prejema
štipendijo in spričevalo, ne vplivata na znesek dodeljenih sredstev. Obenem se z nazivi oz.
vrsto programov usklajuje uradno poimenovanje kmetijskih izobraževalnih programov.
2. Cilji in načela predloga pravilnika:
S sprejemom predlaganih sprememb pravilnika bo že v letošnjem letu podana pravna osnova
za dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Kamnik za ta namen.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem pravilnika na proračun:
Posamezni ukrepi in sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Kamnik, med njimi tudi Ukrep »šolanje v srednjih poklicnih in srednjih
strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih« se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto. Tako je za leto 2021 za omenjeni
ukrep zagotovljenih 6.000 €, t.j. dva tisoč evrov več kot lani oz. doslej.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog pravilnika:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 15. 6. 2021 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog spremembe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020«.
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Priloga:
- Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
- Trenutno veljavni člen, v zvezi s katerim se predlaga sprememba

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 26/14) in 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in
61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na …. seji dne …………. sprejel
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za
programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 49/15) (v nadaljevanju pravilnik) se Ukrep
9 in 26. člen spremenita tako, da se glasita:
»UKREP 9: Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih kmetijskih
izobraževalnih programih
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v srednjih poklicnih in srednjih
strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih.
(2) Upravičenci do pomoči:
- Dijaki s stalnim bivališčem v občini Kamnik, ki se šolajo v srednjih poklicnih in srednjih
strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih;
(3) Upravičenci k vlogi na razpisan ukrep predložijo naslednjo dokumentacijo:
- potrdilo o vpisu;
(4) Finančne določbe:
- do 400 EUR/dijaka v šolskem letu.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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TRENUTNO VELJAVNI ČLEN, V ZVEZI S KATERIM SE PREDLAGA SPREMEMBA
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
26. člen
UKREP 9: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v kmetijskih programih.
(2) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dijak mora biti član kmetijskega gospodinjstva
(3) Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
– potrdilo o vpisu.
(4) Upravičenci do pomoči:
– Dijaki, ki se šolajo v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih.
(5) Finančna določbe:
– do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

