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

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

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 določba pojasnilo 

    

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 

 1 

 

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

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

 Poda mnenje k predlogu nacionalnega programa. 9. člen* 1 

 Sprejme program kmetijske politike razvoja podeželja. 9.a člen* 1 

 V proračunu predvidi sredstva za izvajanje ukrepov kmetijske 

politike. 

16. člen* 2 

 Lahko uvede ukrepe razvoja podeželja. 24. člen* 3 

 V proračunu zagotovi sredstva za izvedbo ukrepov razvoja 

podeželja. 

24. člen* 3 

 Predpiše način izvajanja javne službe na področju izvajanja 

ukrepov kmetijske politike pokrajine. 

113. člen* 5 

 V proračunu zagotovi sredstva za izvajanje dejavnosti javne 

službe na področju kmetijstva. 

116. člen* 5 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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1.2 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/ 

   

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

 Mnenje k predlogu nacionalnega programa. 9. člen* 1 

 Program kmetijske politike razvoja podeželja. 9.a člen* 1 

 Proračun pokrajine. 16. člen* 

24. člen* 

116. člen* 

2, 3, 6 

 Odlok o uvedbi ukrepov ukrepe razvoja podeželja. 24. člen* 3 

 Odlok o načinu izvajanja javne službe na področju izvajanja 

ukrepov kmetijske politike pokrajine. 

113. člen* 6 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

 S proračunom predlaga obseg sredstev za izvajanje ukrepov 

kmetijske politike. 

16. člen* 1 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.4 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

 Izda dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 101. člen* 4 

 Izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji. 

101. člen* 4 

 Preverja izpolnjevanje pogojev za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji. 

101. člen* 4 

 

1.4.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o kmetijstvu /ZKme-1/ 

   

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

 Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 101. člen* 4 

 Odločbo o razveljavitvi dovoljenja za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji. 

101. člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

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).  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

Tretji odstavek 9. člena Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 



VIII/6/4 

 

Oktober 2019 3 

Z
K

m
e-

1
 

 

'(3) Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade sprejme nacionalna programa iz prvega in 

drugega odstavka tega člena. K predlogu nacionalnega programa iz prvega in drugega odstavka 

tega člena dajejo svoja mnenja pokrajinski sveti.' 

 

Doda se nov 9.a člen Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/, ki se glasi: 

'9.a člen 

(program pokrajine) 

Pokrajine v okviru pokrajinskega razvojnega načrtovanja izdelajo programe kmetijske politike 

razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: program pokrajin), ki opredeljujejo usmeritve razvoja 

podeželja v pokrajinah. Programe pokrajin sprejmejo pristojni pokrajinski sveti.' 

 

2 Ukrepi kmetijske politike se financirajo iz: • proračuna Republike Slovenije; • občinskih 

proračunov; • proračuna Unije; • namenskih dotacij in • drugih virov. 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). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

Druga alineja 16. člena Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'- proračunov pokrajin in občin.' 

 

Prvi odstavek 17. člena Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Upravičenci za ukrepe kmetijske politike so kmetijska gospodarstva, fizične osebe, samostojni 

podjetniki posamezniki in pravne osebe ter skupine pravnih oziroma fizičnih oseb na ozemlju 

Republike Slovenije, ki opravljajo kmetijsko, živilsko, trgovinsko ali drugo dejavnost ter izpolnjujejo 

predpisane pogoje. Pri kmetijah je upravičenec nosilec, razen če je določeno drugače. Upravičenci 

so tudi pokrajine in občine na ozemlju Republike Slovenije, ki izvajajo dejavnosti na področju 

kmetijstva oziroma razvoja podeželja.' 

 

3.1 Ukrepi razvoja podeželja 

 

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). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

24. člen Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

’24. člen 

(ukrepi pokrajine in občine) 

(1) Pokrajina oziroma občina lahko uvede ukrepe razvoja podeželja, ki ne smejo biti v nasprotju z 

nacionalnim programom razvoja podeželja, predpisi iz 10. člena tega zakona in predpisi Unije. 

(2) Sredstva za ukrepe iz tega člena zagotovi pokrajina oziroma občina v svojem proračunu.' 

 

3.2 Dopolnilne dejavnosti 

 

4 Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji pridobiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (101. člen 

ZKme-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

V 101. členu Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se besedna zveza »upravna enota« v vseh sklonih 

nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu. 
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3.2 Prepoved neupravičenega oviranja ali omejevanja opravljanja kmetijskih opravil 

 

5 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). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

105. člen Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'105. člen 

(akti pokrajin in občin) 

'Pokrajine in 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 teh opravil na vseh kmetijskih zemljiščih in objektih, namenjenih 

opravljanju kmetijske dejavnosti znotraj območja pokrajin oziroma občin.' 

 

3.3 Javne službe na področju kmetijstva 

 

6 Javna služba na področju kmetijstva je z ZKme-1 ali z zakonom, ki ureja posamezna področja javnih 

služb v kmetijstvu, določena dejavnost, pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem interesu posebne 

obveznosti. Način izvajanja posamezne javne službe na področju kmetijstva predpiše vlada v skladu 

z ZKme-1 in zakonom, ki ureja posamezna področja javnih služb v kmetijstvu, ter zakonom, ki ureja 

gospodarske javne službe (113. člen ZKme-1). Javne službe na področju kmetijstva lahko izvajajo 

javni zavodih, katerih ustanoviteljica je tudi občina (115. člen ZKme-1). Javna služba na področju 

kmetijstva se financira tudi iz proračuna občin (116. člen ZKme-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ 

 

Četrti odstavek 113. člen Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

(4) Način izvajanja posamezne javne službe na področju kmetijstva predpiše vlada oziroma 

pokrajina na področju izvajanja ukrepov kmetijske politike pokrajine, v skladu s tem zakonom in 

zakonom, ki ureja posamezna področja javnih služb v kmetijstvu, ter zakonom, ki ureja gospodarske 

javne službe.' 

 

115. člen Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'115. člen 

(izvajalci javnih služb) 

Javne službe na področju kmetijstva lahko izvajajo javni zavodi, katerih ustanoviteljice so Republika 

Slovenija, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica), pokrajina ali 

občina, lahko pa jih izvaja tudi zbornica ali pa se za njihovo izvajanje podeli koncesija v skladu z 

zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.' 

 

Druga alineja prvega odstavka 116. člena Zakona o kmetijstvu /ZKme-1/ se spremeni tako, da se 

glasi: 

'- proračuna Republike Slovenije, pokrajin in občin,'. 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, 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). 
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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). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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