MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN – IL SINDACO

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu ( Ur. l. RS št. 54/00) in 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) je Župan Mestne občine Koper dne 26.
julija 2002 sprejel naslednji
PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter ribištva v Mestni občini
Koper

I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve finančnih
sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter ribištva v Mestni občini Koper (v
nadaljevanju sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz:
- sredstev proračuna Mestne občine Koper,
- iz namenskih sredstev-prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč,
- iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva ter ribištva določi Občinski svet
Mestne občine Koper z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Finančna sredstva se usmerjajo za naslednje namene:
-

za pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v
kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot-družinske kmetije,
za spodbujanje pridelave ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše dejavnosti,
varovanju okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine,
ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč, razumno in optimalno izrabo kmetijskih
zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
za dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

-

druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva in ribištva.

Prednosti pri izvajanju ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter ribištva določi na
predlog komisije, s sklepom župan Mestne občine Koper ob upoštevanju določil tega
pravilnika.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
potrebna.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
- pravne in fizične osebe-državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in bodo sredstva investirali na območju Mestne občine Koper,
- registrirana društva, krožki, združenja in druge inštitucije ki delujejo na območju Mestne
občine Koper oziroma prispevajo k razvoju kmetijstva in podeželja v občini.
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica-enota Koper (Kmetijsko svetovalna služba)
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodeljujejo kot regresi, podpore, subvencije, plačila
storitev, investicijski odhodki. Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev so opredeljeni v
tem pravilniku pri posameznih ukrepih oziroma so na predlog komisije in sklepa župana
specificirani v javnem razpisu.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi letnega programa
ohranjanja in razvoja kmetijstva ter ribištva oziroma javnega razpisa, ki ga v skladu z
določili tega pravilnika na podlagi sklepa župana objavi občina v glasilu javnega obveščanja.
Sredstva se lahko dodelijo tudi na osnovi sklepa župana v primeru zbiranja ponudb, ki velja
za javna naročila malih vrednosti.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo družinske kmetije, kmetje in ribiči, ki jim kmetijstvo
predstavlja glavni vir dohodka oziroma kmečki zavarovanci. Morebitni ostali kriteriji se
določijo z vsakoletnim razpisom.
8. člen
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
- namene za katere se dodeljujejo sredstva, višino razpisanih sredstev za posamezen ukrep
ter prednosti pri dodelitvi sredstev,
- pogoje in merila za dodelitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena
vlogi,
- rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov na
katerega se vložijo zahtevki,
- rok do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa,
- kontaktno osebo za dodatna pojasnila.

Zahtevki morajo vsebovati:
- osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčna številka, številko računa za
nakazilo sredstev,
- namen zahtevka,
- zahtevane priloge (mnenje kmetijsko svetovalne službe, pogodbe, račune,upravna
dovoljenja, potrdila o vpisu v register in drugo navedeno v pogojih razpisa).
- izjavo o točnosti navedenih podatkov.
Vsak prejemnik mora podpisati izjavo, da ni pridobil pomoči iz državnega proračuna ali ni
pridobil mednarodnih pomoči oziroma koliko sredstev je za omenjeno investicijo prejel.
9. člen
Pristojni občinski organ na podlagi določil pravilnika oziroma objavljenega razpisa-natečaja
pripravi oceno vloženih zahtevkov in predlog upravičenosti posameznih zahtevkov. Posebna
tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, s sklepom, pripravi predlog upravičencev za
dodelitev finančnih sredstev. Komisijo praviloma sestavljajo: predsednik komisije za
kmetijstvo in ribištvo, predstavnik območne kmetijsko svetovalne službe, predstavnik
občinske uprave.
Odobritev sredstev potrdi župan s sklepom.
Prepozno prispele vloge komisija zavrže, neutemeljene pa zavrne o čemer s sklepom odloči
župan. Nepopolne vloge mora prosilec dopolniti v roku osmih dni po prejemu poziva občine.
Nepopolno vlogo, ki jo prosilec v tako določenem roku ne dopolni se zavrže.
10. člen
Župan mestne občine Koper z vsemi, s katerimi so bila s sklepom odobrena sredstva, sklene
pogodbo, v kateri se opredeli:
- namen,
- višino sredstev,
- pogoje plačila,
- možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
- izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
- -določilo o vračilu sredstev vključno z zamudnimi obrestmi v primeru nenamenske
porabe sredstev.
II. UKREPI IN NAMENI
11. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Strokovne naloge, izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
Namen: dodatno izobraževanje kmetov, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj,
demonstracij, raziskovalnih nalog ter druge razvojne dejavnosti na področju kmetijstva katere
izvaja Kmetijsko svetovalna služba in druge pooblaščene institucije. Sredstva se dodeljujejo
na podlagi letnega programa, predloženega poročila oziroma zahtevka –računa.

Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih sredstev in znaša največ do 50% višine
vrednosti ukrepa.
2. Analiza zemlje, krme, olja ter analize pri integrirani in ekološki pridelavi
Namen: sofinanciranje analiz zemlje in morske vode pri postavitvi gojišč, krme, analiz
potrebnih za integrirano in ekološko pridelavo ter olja za potrebe projekta Oleum nostrum,
izvedbe projekta spremljanje kislinskih stopenj in ocenjevanja oljčnih olj.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičene fizične osebe in pravne osebe, društva in pooblaščene institucije za
opravljanje analiz na podlagi predloženih računov oziroma zahtevkov ter predloženih poročil.
Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih sredstev in znaša največ do 50% višine
vrednosti ukrepa .
3. Sofinanciranje prevoza-zbiranja mleka
Namen: delno pokrivanje stroškov zbiranja oziroma odvoza mleka do mlekarne (Ljubljana)
posameznim živinorejskim kmetijam zaradi spremenjenega načina zbiranja s strani mlekarne.
Ukrep se izvaja do prestrukturiranja posameznih kmetij.
Sredstva se dodelijo na podlagi zahtevka organizatorja odkupa glede na razpoložljiva
sredstva v višini največ do 100% vrednosti ukrepa.
4. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen: sofinanciranje programov in aktivnosti društev in združenj, ki so registrirana in
delujejo na področju kmetijstva. Sredstva se dodelijo na podlagi zahtevka, predloženega
programa in poročila o izvedenih delih v višini največ do 50% vrednosti programa.
6. Regresiranje v živinorejski proizvodnji, rastlinski proizvodnji in na področju
morskega ribištva
Namen: podpora kmetijam pri usmerjanju v okolju prijazno kmetijsko dejavnost-podpora
ekološkemu in integrirani pridelavi v trajnih nasadih, vinogradništvu, vrtnarstvu, poljedelstvu
in živinoreji, uvedba dodatnih spodbud v obliki regresiranja umetnega osemenjevanja,
sofinanciranje nakupa ribolovnih sredstev razen plovil ter spodbujanje intenzivnejše
zelenjavarske proizvodnje na kmetijah (regresiranje nakupa in postavitve plastenjakov, PE
folije zlasti biorazgradljive folije in sofinanciranje storitve vzgoje nad 1000 kom sadik v
registriranih centrih za proizvodnjo sadik vrtnin.)
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka ter predložitvijo računa o
izvedenih delih in drugih ustreznih dokazil zahtevanih v razpisu, razen v primeru ekološke in
integrirane pridelave, ko se razdelitev sredstev izvede na podlagi točkovanja posameznih
kmetij s sedežem v mestni občini Koper.
Višina podpore ukrepa znaša do 30% vrednosti vlaganj razen v primeru ekološke in
integrirane pridelave, ko znaša podpora do 50% vrednosti, ki ga določa uredba o
slovenskem kmetijsko okoljskem programu.
7. Subvencioniranje obrestne mere za naložbe v razširitev in posodobitev ter pridobitev
novih zmožnosti za dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah ter razvoju ribištva.

Namen: podpora razvoju kmečkega turizma na kmetijah predvsem v okviru Istrske vinsko
turistične ceste (osmice, vinotoči, kmetije odprtih vrat in kmetije z nastanitvijo) ter razvoju in
ohranjanju morskega ribištva.
Ukrep se izvaja v obliki regresiranja realne obrestne mere za najete namenske kredite za
zgoraj navedene namene in nakup plovil za potrebe ribištva v višini do 100% realne
obrestne mere.
Sredstva lahko upravičenci pridobijo z vložitvijo zahtevka ter predložitvi dokazil o namenski
porabi sredstev (kreditna pogodba) ter predložitve letnega obračuna in dokazila o plačilu
obresti.
8. Programi prestrukturiranja kmetij na področju živinorejske proizvodnje
Namen: pomoč živinorejskim kmetijam pri prestrukturiranju mlečne proizvodnje zaradi
ukinitve odkupa mleka s strani Ljubljanskih mlekarn.
Ukrep se izvaja v obliki regresiranja obrestne mere za najete kredite do višine 100% realne
obrestne mere oziroma za sofinanciranje do 50% vrednosti stroškov izdelave projektne
dokumentacije .
Sredstva lahko upravičenci pridobijo na podlagi zahtevka ter dokazil o namenski rabi
sredstev (račun, kreditna pogodba).
9. Podpora pri nakupu nove tehnologije-specialne mehanizacije in opreme.
Namen: spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe strojnega krožka-za
opravljanje uslug v okviru krožka.
Podpora znaša do 50% vrednosti nakupljenih sredstev in se izplača po predložitvi dokazila o
plačilu računa in predložitvi pogodbe o ustanovitvi strojnega krožka.
10. Sofinanciranje prognostične službe za področje vinogradništva, oljkarstva in
vrtnarstva.
Namen: sofinanciranje programa prognostične službe, ki se izvaja v okviru Kmetijsko
svetovalne službe Koper za potrebe vinogradništva, sadjarstva, oljkarstva in vrtnarstva.
Sredstva se dodelijo na osnovi zahtevka ob predložitvi programa in poročila o izvedenih
delih.
Višina podpore znaša do 100% vrednosti izvedenih del za območje Mestne občine Koper.
11. Sofinanciranje zavarovalnih premij za dejavnosti vrtnarstva, oljkarstva, sadjarstva
in vinogradništva.
Namen: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje nasadov in posevkov za primer
elementarnih nesreč (toča , pozeba).
Sredstva se dodelijo na osnovi zahtevka ob predložitvi dokazila o plačilu (račun) v višini do
30% vrednosti.
12. Sofinanciranje projektov, ki pomenijo ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Namen: sofinanciranje nekaterih projektov, ki pomenijo ohranjanje naravne in kulturne
dediščine (projekt oživitve podolskega goveda ohranitev oziroma sanacija kalov na
podeželju, presaditev oljk na trasi predvideni za avtocesto v neposredno bližino mest, s ciljem
ohranjanja tipične krajine).

Sredstva se dodelijo na osnovi zahtevka ob predložitvi dokazil o višini stroškov do 100%
vrednosti projekta.
13. Sofinanciranje sanacije poljskih poti
Namen: izvedba sanacije poljskih poti na kmetijskih površinah v sodelovanju in po
programu krajevnih skupnosti. Sanacija se izvede na poteh, katere uporablja večje število
kmetijskih proizvajalcev. Sredstva se dodelijo na podlagi zahtevka krajevni skupnosti, katera
izpelje postopek oddaje del v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Ukrep se sofinancira
do 100% vrednosti investicije.
14. Sofinanciranje programov usposabljanja zemljišč vključno z obnovo nasadov in
pašnikov
Namen: sofinanciranje priprave zemljišč (odstranjevanje zarasti, ravnanje terena, rigolanje)
za obnovo sadovnjakov, oljčnikov, vinogradov, vrtnarskih površin in pašnikov ter postavitev
naprave nasada.
Sredstva se dodelijo na podlagi zahtevka ter predložitvi dokazil o izvedenih delih in plačilu
stroškov posega in sicer do 30% vrednosti naložbe v primeru nagiba do 15% oziroma do
40% v primeru nagiba nad 15%. Minimalna površina, za katero se uveljavlja
sofinanciranje obnove-agromelioracije je 0,5 ha oziroma 0,2 ha v primeru zaokroževanja.
15. Sofinanciranje projektov namakanja
Namen: ureditev zemljišč za namakanje , poglobitev kanalov za namakanje, gradnja vodnih
zajetij-akumulacij, izdelava, sanacija in ograditev zapornic ter nakup in postavitev
namakalne opreme na prostem in v rastlinjakih.
Sredstva se dodelijo po predložitvi zahtevka ter predložitvi dokazil o izvedenih delih in
plačilu računa do 50% vrednosti investicije oziroma do 100% v primeru sanacije in
postavitve zapornic.
16. Izdelava projektne dokumentacije
Namen: sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za predvidene projekte namakanja.
Sredstva se dodelijo po predložitvi zahtevka ter predložitvi dokazil o izvedenih delih in
plačilu računa do 100% vrednosti ukrepa.
17. Podpora izvajanju nekaterih akcij in projektov na področju kmetijstva
Namen: sofinanciranje promocijskih aktivnosti (prospekt, označevalne table) na Istrsko
vinski turistični cesti ter sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za predvidene
investicije posameznih ponudnikov ter sofinanciranje nekaterih aktivnosti v okviru projekta
Oleum Nostrum in projekta presaditve oljk.
Sredstva se dodelijo na podlagi zahtevka in plačilu računa do 100% vrednosti ukrepa.
18. Sofinanciranje postopkov dokončanja komasacij
Namen: sanacija nedokončanih komasacijskih postopkov na območju Mestne občine Koper.
Gre predvsem za sofinanciranje postopkov morebitnih dodatnih izmer ter vseh aktivnosti

potrebnih za zaključevanje nedokončanih komasacij. Sredstva se dodelijo do 100%
vrednosti ukrepa.
12. člen
Del sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in ribištva lahko Župan s sklepom nameni
tudi za druge ukrepe, ki niso določeni s tem pravilnikom.
13. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev namenjenih za posamezen ukrep v letnem programurazpisu, se le-ta na predlog komisije za področje kmetijstva in ribištva prerazporedijo za
druge ukrepe določene v skladu z določbami tega pravilnika. O prerazporeditvi odloči župan
s sklepom.

III. NADZOR IN SANKCIJE
14. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev, dodeljenih po tem pravilniku opravlja pristojna
občinska služba, Kmetijsko svetovalna služba in kmetijski inšpektor.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva odobritve do dneva vračila in sicer v
primeru:
- da so bila dodeljena sredstva delno oziroma v celoti nenamensko porabljena,
- da je upravičenec navajal neresnične podatke na zahtevkih,
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.
Z veljavnostjo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanja hrane v Mestni občini Koper ( Uradne objave
št. 40/98).

Številka: K320-135/2002
Koper, 26. 07. 2002
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