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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 
69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 11. redni seji, dne 23. 9. 
2015 sprejel naslednji 
 

S K L E P 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za programsko 
obdobje 2015 – 2020. 
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Številka: 007-0016/2015  
Datum: 23. 9. 2015       Župan   
            Mauricij Humar 
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Obrazložitev 
predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 

v Občini Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015 - 2020 
 
 
1. Pravni podlaga  
 
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015 – 2020 so naslednji 
predpisi Republike Slovenije: 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 
26/14), ki v 24. členu določa, da občina lahko uvede ukrepe razvoja podeželja, ki 
ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom razvoja podeželja, predpisi iz 
10. člena Zakona o kmetijstvu in predpisi (predpisi vlade za izvedbo ukrepov 
kmetijske politike) ter predpisi Evropske unije. 

 
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015 – 2020 so naslednji 
predpisi Evropske unije: 

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75), ki določa vrste državnih pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in pogoje za njihovo 
dodelitev;  

- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 
352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8 , ki določa področja uporabe in pogoje za 
dodelitev državnih pomoči de minimis.  

 

 
2. Razlogi za sprejem pravilnika 
S sprejetjem Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive 
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 
L št. 193, z dne 1.7.2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, sta bili razveljavljeni Uredba (ES) št. 1857/2006 
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 ter Uredba (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči 
de minimis, ki sta bili pravna podlaga Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za programsko 
obdobje 2007 – 2013 in prehodno obdobje 2014.  
Z uveljavitvijo nove evropske zakonodaje je bilo potrebno pripraviti nov pravilnik za novo 
programsko obdobje 2015-2020. S sprejetjem predlaganega pravilnika bodo izpolnjeni 
pogoji za nadaljevanje uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini. 
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3. Povzetek vsebine pravilnika 
 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se s tem 
pravilnikom občinska finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki 
imajo podlago v zgoraj navedenih uredbah komisije EU in omogočajo izvedbo naslednjih 
vrst pomoči oziroma ukrepov: 
 

1. Na področju državnih pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen); 

- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen, 43 
člen); 

- UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen, 38. 
člen); 

- UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen); 
 

2. Na področju De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013: 
- UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;  
- UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 

dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; 

 

3. Z ostalimi ukrepi: 
- UKREP 7: Sofinanciranje priprave projektov na podeželju; 
- UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju; 

 
 

Postopek priglasitve na ministrstvih 
Pravilnik mora biti potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
delu državnih pomoči za skupinske izjeme in s strani Ministrstva za finance v delu de 
minimis pomoči. Obe ministrstvi morata izdata mnenje k pravilniku, za pomoči po 
skupinskih izjemah pa je potrebno pridobiti potrdilo Evropske komisije o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči. 
Po potrditvi priglasitve državnih pomoči s strani obeh ministrstev, pridobitvi potrdila s 
strani Evropske komisije in sprejetju pravilnika s strani občinskega sveta ter objavi le-
tega v Uradnem listu Republike Slovenije bodo izpolnjeni vsi pogoji za začetek postopka 
izvedbe javnega razpisa. 
Priglasitev je bila na obe ministrstvi posredovana dne 8. 7. 2015. 
Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči Občine Miren-Kostanjevica »Spodbujanje 
razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica, ki temelji na podlagi 
predlaganega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015-2020, smo prejeli 3. 8. 2015. 
Pravilnik je bil pregledan s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do 
dne 3. 9. 2015 in usklajen do dne 7. 9. 2015. Mnenje o skladnosti pričakujemo v 
naslednjem tednu. 
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Finančne posledice 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Miren-Kostanjevica se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi 
z odlokom o proračunu za tekoče leto. 
 
 
Drugo: 
Predlog pravilnika je obravnaval Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo  na svoji 5. redni 
seji. Poročilo odbora je kot priloga, del gradiva k obravnavani točki dnevnega reda. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Šubic 
Višja svetovalka I 
         ŽUPAN 
               Mauricij Humar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


