OBRAZLOŽITEV
predloga Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica
Triletno prehodno obdobje v katerem so se lahko državne pomoči s področja
kmetijstva dodeljevale tudi če niso bile skladne z EU pravili se je v letu 2007
zaključilo. Nove države članice so dolžne obstoječe sheme državnih pomoči uskladiti,
kar velja tudi za državne pomoči, ki jih dodeljujejo občine. V tem času so se
spremenila tudi pravila EU za kmetijske državne pomoči, zato je bilo pri pripravi
pravilnika potrebno upoštevati te spremembe.
Pravilnik (»shema«) je pripravljen za programsko obdobje do 31.12.2013, podlaga za
sprejem pa je 36. člen Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 51/06 - UPB1).
Pravilnik mora biti skladen z naslednjo zakonodajo EU:
– z UREDBO KOMISIJE (ES) št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES)
št. 70/2001 (UL L 358, 16.12.2006, str. 3) - Uredba za skupinske izjeme,
– Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje
velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str.33, z vsemi spremembami),
– z UREDBO KOMISIJE (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L 379, 28.12.2006, str. 5)
za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
Navedeni zakonodaji EU sledi tudi sama vsebina pravilnika oziroma vrste pomoči, ki
se po tem pravilniku lahko dodeljujejo in so navedene v 5. člen pravilnika.
Dodeljevanje sredstev po tem pravilniku je strogo pod nadzorom Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) v delu, ki se nanaša na
primarno kmetijsko proizvodnjo (skupinske izjeme) in Ministrstva za finance v delu, ki
se nanaša na naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah (splošna
pravila za gospodarstvo – pomoči »de minimis«) ter Evropske skupnosti. Občina je
dolžna pred dodeljevanjem pomoči iz lastnih virov preverjati že dodeljene pomoči iz
drugih javnih virov, ter natančno poročati o vseh dodeljenih državnih pomočeh po
tem pravilniku, pristojnim ministrstvom.
Natančen nadzor nad dodeljevanjem sredstev na področju kmetijstva je potreben, iz
razloga, ker se sredstva pomoči seštevajo (državna sredstev, občinska sredstva in
sredstva Evropske Skupnosti). Vsota (kumulacija) dodeljenih pomoči iz vseh treh
virov, za posamezne namene ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči, ki jo
določajo pravila Evropske skupnosti.
Predlog pravilnika je obravnaval Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja na
dveh rednih sejah, prvič 03.09.2007 2007 in drugič 28.01.2008. V skladu z Zakonom
o spremljanju državnih pomoči je morala Občinska uprava priglasiti shemo pomoči, to
je, posredovati pravilnik v pregled MKGP, kar kje storila 30.01.2008. Pozitivno
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mnenje MKGP smo prejeli 12.05.2008. Pozitivno mnenje na pravilnik s strani
Ministrstva za Finance pa smo pridobili 13.06.2008.
Po sprejetju pravilnika s strani Občinskega sveta je Občinska uprava dolžna obvestiti
MKGP o mestu objave pravilnika, MKGP to sporoči Evropski Komisiji in pridobi
evidenčno številko, katero le-ta posreduje občini.
Namen pravilnika je v mejah zakonodaje Republike Slovenije in Evropske Skupnosti
čim bolje podpirati kmete pri posodabljanju in prestrukturiranju tako primarne
kmetijske proizvodnje kot tudi dopolnilnih dejavnosti, dvigu dodane vrednosti in
kakovosti v pridelavi, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov ter izboljšati razvoj
podeželja v naši občini.
Glede na vse navedeno Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagam v
sprejem predloženi Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica.
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Občinski svet sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica v predloženem besedilu.
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