VIII/5/6

ZKme-1

Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/
(pristojnosti in naloge občine z uvodnimi pojasnili in komentarjem)
UDK: 352/354:631/635(497.4) (094.5)

dr. Boštjan Brezovnik

K a z a l o:
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/ .............. 1
Pravna podlaga ..................................................................................................... 1
Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o kmetijstvu
/ZKme-1/ .............................................................................................................. 1
Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/ ......................... 1
Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem .................. 2
Ukrepi razvoja podeželja ...................................................................................... 2
Prepoved neupravičenega oviranja ali omejevanja opravljanja
kmetijskih opravil ................................................................................................. 2
Javne službe na področju kmetijstva..................................................................... 2
Ključne besede ...................................................................................................... 2
Uporabljene kratice ............................................................................................... 2
Viri ........................................................................................................................ 2

1

Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50,
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/
Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17, 22/18

določba

pojasnilo

določba

pojasnilo
1

1.2

Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/

tč.

pristojnosti in naloge občinskega sveta

določba

pojasnilo

1

V proračunu predvidi sredstva za izvajanje ukrepov kmetijske
politike.
Lahko uvede ukrepe razvoja podeželja.
V proračunu zagotovi sredstva za izvedbo ukrepov razvoja
podeželja.
V proračunu zagotovi sredstva za izvajanje dejavnosti javne
službe na področju kmetijstva.

16. člen

1

1/24. člen
2/24. člen

3
3

116. člen

5

2
3
4

1.3

Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/

tč.

pristojnosti in naloge župana

določba

pojasnilo

1

S proračunom predlaga obseg sredstev za izvajanje ukrepov
kmetijske politike.

16. člen

1

Junij 2018

1
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Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem

2
1

Kot določa Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/, sprejme Državni zbor RS nacionalni program razvoja
kmetijstva in podeželja, vlada pa v skladu s programskimi dokumenti sprejme predpise za izvedbo
ukrepov kmetijske politike (9., 10. člen ZKme-1), ki pa se financirajo tudi iz občinskih proračunov
(16. člen ZKme-1).

2

Med upravičence iz naslova ukrepov kmetijske politike sodijo tudi občine, ki izvajajo dejavnost na
področju kmetijstva oziroma razvoja podeželja. Zahtevek iz naslova ukrepov kmetijske politike
vlaga nosilec, razen če ni drugače določeno. (17. člen ZKmet-1).
Ukrepi razvoja podeželja

2.1
3

Ukrepi razvoja podeželja so usmerjeni k povečanju učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter
predelave kmetijskih pridelkov in živil, okolju prijazni kmetijski dejavnosti, prestrukturiranju in
ohranjanju poseljenosti podeželja ter krajine, ob upoštevanju okoljske in naravovarstvene
sprejemljivosti, ter izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in spodbujanju večje raznovrstnosti
gospodarskih dejavnosti. (22. člen ZKme-1) Kot določa ZKme-1 lahko občina uvede ukrepe razvoja
podeželja, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom razvoja podeželja, predpisi vlade
za izvedbo ukrepov kmetijske politike in predpisi Unije. Sredstva za navedene ukrepe zagotovi
občina v svojem proračunu. (24. člen ZKme-1).
Prepoved neupravičenega oviranja ali omejevanja opravljanja kmetijskih opravil

2.2
4

Občine morajo v predpisih in drugih aktih iz njihove pristojnosti upoštevati prepoved
neupravičenega oviranja ali omejevanja opravljanja kmetijskih opravil in v ta namen določati
pogoje, ki omogočajo opravljanje vseh teh opravil na vseh kmetijskih zemljiščih in objektih,
namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti znotraj območja občin. (105. člen ZKme-1).
Javne službe na področju kmetijstva

2.3
5

Javne službe na področju kmetijstva lahko izvajajo tudi občine (115. člen ZKme-1). Javna služba na
področju kmetijstva se financira tudi iz proračuna občin (116. člen ZKme-1).

Ključne besede
Lokalna samouprava, občina, občinski svet, župan, občinska uprava, pristojnosti, kmetijstvo.

Uporabljene kratice
ZKme-1

-

Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/ (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17, 22/18).

Viri
Ustava in zakoni
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/ (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17, 22/18).
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