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Kranjieva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Stevilka: 007 -00002I 20
Datum: 13. 4. 2021

I

5

-

1

9

OBTINSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE
Zadeva: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
kmetijstva in podeZelja ObEini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016 - 2020 - skraj5ani
postopek

v

l.

PRAVI\A PODLAGA
24. tler Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 5t. . 45108, 57/12,90112

-

ZilZPVHYVR,26114,32/15,

27117 in22118),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni

list RS, 5t. 35114,21115,25117).

2.

RAZLOGIZASPREJEMPRAVILNIKA
Ewopska komisija je februa{a 2019 spremenila in podalj5ala veljar.nost Uredbe EU 5t. 1408/2013, ki

pomod de minimis v primarni kmetijski proizvodnji. Ta uredba sedaj velja do 31. 12. 2027

-

ureja
do takrat je moZno

priglasiti in izvajati sheme pomodi de minimis po tej uredbi. Po priporodilih ministrstva za kmetijswo,
gozdarstvo in prehrano ob podalj3anju veljavnosti shem ni potrebno spremeniti pravilnika, ki v nasloru z
letnicami opredeljuje trajanje programskega obdobja. Y zsrczi s tem pojasnjujejo, da letnica v naslow pravilnika
ne doloda njegove veljavnosti, ampak doloda trajanje programskega obdobja. Od l. l. 2021 do 31. 12.2022bo
trajalo prehodno obdobje, v katerem bodo veljala pravila o drZavni pomodi v kmetijswu, gozdarstvu in podeZelju
iz ewopskega finandno-programskega obdobja 2014-2020. Zato spreminjanje naslova pravne podlage, kar
zadeva letnic, ni potrebno. Potrebno pa je spremeniti pravno podlago, de Zelimo uporabiti vi5jo zgomjo mejo
skupne pomodi de minimis na posamemega upravidenca, kot je bila sprejeta februa{a 2019. Ministrstvo predlaga
tistim, ki imamo v pravni podlagi zgornjo mejo opredeljeno z zneskom 15.000 ewov, da jo namesto z zneskom
opredelimo tako, da skupna pomod ne presega zgornjih mej iz 3. dlena Uredbe EU 5t. 1408/2013. V skladu z
navedenim priporodilom smo pripravili spremembe pravilnika, ki smo jih 12. 4.2021 poslali v pregled na
Ministrstvo za knetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po prejemu njihovega pozitivnega mnenja posredujemo
predlog Pravilnika o spremembah in dopolniwah Pravilnika o okanjanju in spodbujanju kmetijstva in podeZelja
v Obdini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016 2020, obdinskemu svetu v sprejem.
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolniwe, v skladu s 79. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine
Moravske Toplice, obdinskemu svetu predlagam, da predlagane spremembe in dopolniwe sprejme po skrajSanem
postopku.

3.

PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v Obiini Moravske Toplice
za programsko obdobje 2016-2020 po skraj5anem
Pripravila:
Obdinska uprava

fl,^'"s,llffi

Lupan:
Alojz GLAVAC, l.r.

Prilosa:

-

u in spodbujanju razvoja kmetij stva ln
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
programsko
2016-2020
podeZelja v Obdini Moravske Toplice za
obdobje
- skajSani postopek

Veljaven pravilnik

Predlog

-

skrajSani postopek

Na podlagi 24. dlena Zakona o kmetijstw (Uradni list RS, 5t. . 45i08, 57112, 90112 - ZdZPyHVyR, 26/14,
32115, 2'7/17 in 22118) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115,
redni seji dne
sprejel
25/17) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na

_.
PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika

o

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva-,in podeZelja v Obiini
Moravske Toplice za programsko obdobje 2016 - 2020

l-

dlen

6. odstavek 14. dlena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini
Moravske Toplice za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, St. 19/16) se spremeni tako, da se
glasi:
>(6) Skupni znesek pomodi de minimis v kmetijstlr.r, dodeljen kateremu koli upravidencu oziroma enotnemu
podjetju, ne sme presegati zgomjih mej iz 3. dlena Uredbe Komisije (EU) 5t. 140812013, v katerem koli
obdobju treh proradunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.<

2.

dlen

Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Moravske Toplice, dne

Ztpan
Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma o6nutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotelq glede katerega obtina ne jamdi
odskodninsko ali kako drugaae.
Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (sesta todka 7.
alena uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacii iavnega znataja (Uradni tist RS, 5t. 24l1G).
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Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razyoja kmetushra in podeielja v Obaini Moravske Toplice za
programsko obdobje 2O1F202O
Uradni list Republike Slovenije, 5t. 19/2016

Datum
Datum

sprejema:
objave:

Datumzaaetkaveljavnosti:

01.03.2016
11.03.2016
12.03.2016

Na podlagi 24. ilena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 5t. 45108, 57112, 90/72 - ZdZPVHWR in
26/14) in 7. ilena Statuta Obdine l4oravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114 in 27175) je Obiinski
svet OMine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 1. 3. 2016 sprejel

PRAVILI{IK

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetiiswa in podeielja v Obiini Moravske Toplice
za programsko obdobje 2016-2020

I. SPLOsilE DOLO'BE
1, Elen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik doloda podroije uporabe, pogoje, vrste pomoii s posameznimi ukrepi in druge ukrepe
ObdineMoravske Toplice za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijswa in podeielja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
driavne pomoii v skladu z Uredbo Komisije (EU) al. 70212074 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoai v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeielju za zdruZljive z notranjim
trgom z uporabo dlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L it. 193. z dne 1. 7.
2074 str. 7-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisrje (EU) it. 70212074),

-

-

pomodi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi dlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomodi de minimis v kmetijskem
sektorju (UL L 5t. 352, z dne 24. L2. 2013, str. 9-17. v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
5t. 1.108/2013).

2. 6len

(naiin in vi5ina zagotavlianja sr€dstev)
Sredswa za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijswa in poddelja v Obdini
Moravske Toplice(v nadauevanju: obfina) se zagotavljajo v proradunu obdine. Visina sredstev v ta
namen se dolodi z odlokom o proradunu za tekode leto.

Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeielja v Obiini Moravske
Toplice z vi5ino razpoloiljivih sredstev za posamezne ukrepe, na predlog Odbora za kmetijstvo
sprejme Obainski svet Obdine Moravske Toplice.

3.

ilen

(oblika pomoii)
SredsWa za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v dolodeni visini za posamezni namen kot
nepovratna sredswa v obliki dotacij.

4.

ilen

(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

(1) >pomod< pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz alena 107 (1) pogodbe o delovanju Evropske
unije;

(2)
podjetje< pomeni podjeue, ki izpolnjuje merila iz priloge I Uredbe Komisue (EU)
"Mikro
!t. 70212074;
(3) ,kmetUski sektor< pomeni vsa podjela. ki so dejavna v primarni kmetuski proizvodnji, predelavi
in trienju kmetuskih proizvodov;
(4) >kmetuski proizuod< pomeni proizvode s seznama v prilogi I k pogodbi, razen ribiSkih proizvodov
in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k uredbi (EU) 5t. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta;

(5) >primarna kmetijska proizvodnja< pomeni proizvodnjo rastlinskih in iivinorejskih proizvodov s
seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakrsnih koli nadaunjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih
proizvodov;

(6)

>kmetusko gospodarstvo< pomeni enoto,

uporabljajo za primarno kmetrjsko proizvodnjo;

I od7
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(7) >nosilec ali nosilka kmetuskega gospodarsNa< (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali
fizidna oseba, ki je pooblaSdena ali upraviiena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova
ukrepov kmetrjske politike;
(8) >podjetje v teiavah<< pomeni podjetje v skladu s 14. toako 2. ilena Uredbe Komisue (EU)

it. 702/2Ota;
(9) >slabe vremenske razmere. ki jih je mogofe enaditi z naravnimi nesreaami,<< pomenijo neugodne
vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toia, led, modno ali obilno deievje ali huda suia, ki
unidijo ved kot 30 o/o povpredne proizvodnje, izradunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali

b)

triletnega povpreija, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najviSjega in

najniijega vnosa;

(10) >intenzivnost pomofk< pomeni bruto znesek pomofi, izra:en kot odstotek upraviienih stroSkov
pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

(11) >enotno podjetje< pomeni vsa podjeua, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih
razmerij:

a) podjetje ima veiino glasovalnih pravic delniaarjev ali druibenikov drugega podjela,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati vedino ilanov upravnega, poslovnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
c) podjeue ima pravico izvrSevati prevladujod vpliv na drugo podjeqe na podlagi pogodbe, sklenjene
z navedenim podjeuem, ali dolodbe v njegovi druzbeni pogodbi ali statutu,
d) podje$e. ki je delnifar ali druibenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delnidarji ali
druibeniki navedenega podje$a s5mo nadzoruje vetino glasovalnih pravic delnitaqev ali druibenikov
navedenega podjetja.
Podjetja. ki so v katerem koli razmerju iz todk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali vei drugih
podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

5. Elen

(vrste pomoii in ukrepi)
Za uresniaevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeielja v obdini se flnandna sredstva
usmerlajo preko pravil za driavne pomoti, ki imajo podlago v uredbi komisije EU, navedeni v drugem
in omooota izvedbo nasledniih vrst

odstavku 1. alena

Vrste pomodi

Ukrepi

Driavne pomoii po skupinskih izjemah v
kmetijswu (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
it. 702120t4

(28. alen)

UKREP 1: Pomoi za plaiilo zavarovalnih premij

De minimis pomoii (na podlagi Uredbe Komisije
(EU) 5t. 1408/2013

2: Podpora ohranjanju oziroma
povedanju rodovitnosti tal
UKREP

6, Elen
(upraviEenci do pomoEi in izvajalci storitev)
Upraviienci do pomodi so:
1) pravne in fizidne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjega in so dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji po 6lenu 28 Uredbe Komisije (EU) it.702120L4 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije
(EU) 5t. 1408/2013 ter sovpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedeZem na obmodju Obiine
Moravske Toplice in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljiSda, ki leiijo na obmoiju Obiine
Moravske Toplice.

7, Elen

(iarzeta podro;ja uporabe Uredbe Komisije (EU) it. 70212014)
(1) Do pomodi po tem pravilniku za ukrepe na podtagi uredbe Komisije (EU) st. 70212014 niso

upraviieni subjekti, ki so:
naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s
katerim je bila pomod razgla5ena za nezakonito ln nezdruiljivo z notranjim trgom;
- podjetja v teiavah.
(2) Pomodi po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisrje (EU)

-

!t. 702120t4

zai

-

pomod za dejavnosti, povezane z iz/ozom v tretje driave ali driave dlanice, in sicer de je pomod
neposredno povezana z i^rcienimi koliiinami, vzpostaviwijo in delovanjem distribucijske mreie ali
drugimi tekodimi stroski, povezanimi z iT/ozno dejavnostjo;
- pomot, ki je odvisna od prednostne uporabe domaiega blaga pred uporabo uvoienega blaga.

2od1

13.04.2021

13:2'7

Lex

localis

http://www.lexJocalis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.a...

(3) Pomodi po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 5t. 70212014 se ne dodeli za
davek na dodano vrednost.

8. Elen

(naiin, pogoji in merila za dodeljevanje pomoai)
(1) Driavne pomodi se dodeljujejo upraviiencem na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa,
objavljenega na spletni strani obdine in oglasni deski obdine, skladno z veljavnimi predpisi s podroija
javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo podrobnejsa merila in kriteriji za dodeljevanje pomoii, posamezni
ukrepi in vi5ina razpolo:ljivih sredstev za posamezen ukrep kot to dolofa Odlok o proradunu obfine
za tekode leto in sprejet Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeielja v Odini Moravske Toplice.
(3) Kolikor v okviru spreletega Letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeZelja v Obiini Moravske Toplice predvidena sredstva za posamezen ukrep niso v
celoti uporabuena, se preostanek le-teh lahko uporabi za druge ukrepe iz programa finanfnih
spodbud za tekoie leto.

9.

tlen

(spodbujevalni uiinek)
(1) Za ukepe po Uredbi komisije (EU) 51.70212074 se pomd lahko dodeli, ie ima spodbujevalni
udinek.

(2) Pomod ima spodbujevalni utine( te je vloga za pomoi predloZena pred zaaetkom

izvajanja

projekta ali dejavnosti.

(3) Vloga za pomod mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

-

ime in velikost podjetja;
opis projekta ali dejavnosti, vkljudno z datumom zaaetka rn konca;
lokacuo poekta ali dejavnosti;
seznam upraviienih stroskov;

-

izjave vlagatelja:

-

-

vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamswo, vrailjivi predujem ali drugo) in znesek javnega
flnanciranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoii za iste upravidene stroske iz drugih
javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka T. alena tega pravilnika.

10. aen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodeliwi sredstev upraviaencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je
imenovana s strani Zupana, odlofa pooblasdena oseba.

(2) Zopr odloditev iz prej5njega odstavka lahko upraviienec vloii pritoZbo pri iupanu obdine v roku
8 dni od prejema sklepa. Odloaitev:upana je dokonana.

(3) Medsebojne obveznosti med obdino in prejemnikom pomoii se uredijo s pogodbo, med tem ko
pri dodeliwi sredstev iz 16. ilena tega pravilnika zadostuje za izpladilo pravnomoinost izdanega
sklepa o dodeliwi sredstev.

11, Elen
(izplaEila sredstev)
Upravidencem se sredstva iz proraduna obdine izpladajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora
vsebovati naslednja dokazila:
- dokazila o plaiilu obveznosti (rafun in potrdilo/dokazilo o platanem ratunu)
- druga dokazila, dolodena z javnim razpisom (dokazilo o sklenjenem zavarovanju oziroma seznam
upraviaencev

...

).

12.

ilen

(kumulacija) (8. ilen Uredbe Komisije (Eu) 5t, 702l2014)
(1) NajviSji zneski pomoii v ukrepu dolodenem v 13. ilenu pravilnika, ne smejo preseii najviSjih
zneskov pomoai dolodenih v 28. ilenu Uredbe Komisije (EU) 5t. 70212014 ne glede na to ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev EU.
(2) Pomot izvzeta z Uredbo Komisije (EU) it. 702/2074 se lahko kumulira z vsako drugo driavno
pomoijo v zvezi z istimi upravidenimi stroiki, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, de se s tako
kumulacijo ne preseie najviije intenzivnosti pomoii ali zneska pomodi, ki se uporablja za zadevno
pomoi v skladu z Uredbo Komisije (EU) at.702l2ol4.

3od7

13.04.2021 13:21

Lex localis

http://www. lex- local is.info/Katalogl nformacij/TiskDokumenta.a...

(3)

Pomod izvzeta z Uredbo Komisrje (EU) it.70212074, se ne kumulira s pladili iz alena 81(2) in
dlena 82 Uredbe (EU) 5t. 1305/2013 v
z istimi upravidenimi stroiki, te bi bila s tako kumulacijo
^tezi pomoti, ki sta doloaena
presezena intenzivnost pomoai ali znesek
Uredbi Komisije (EU)

v

it.7ozlzot4.

(4) Pomod izvzeta z Uredbo Komisije (EU) it. 70212074 se ne sme kumulirati z nobeno pomoijo de
minimis v zvezi z istimi upraviaenimi stroski, ae bi bila s tako kumulacuo preseiena intenzivnost
pomodi ali znesek pomoai, ki sta dolodena v Uredbi Komisije (EU) 5t. 70212014.

rr.

l:

UKREPI

v

sKr-ADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)

13.

i'r. tOZl ZOtl

ilen

Pomod za plaiilo zavarovalnih premij (28.

ilen Uredbe Komisije (EU) 5t.702120L4)
Cilj pomoai je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje,
namenom kiEa izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
UKREP

z

- naravnih nesred;
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogode enaiiti z naravnimi nesredami;
- drugih slabih vremenskih razmer;
- bolezni :ivali ali 5kodljivih organizmov na rastlinah;
- zaSditene iivali.
Pomod:

- ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniskih storitev;
- ni omejena na zavarovanje. ki ga ponuja eno samo zavarovalniSko

podjele ali skupna podjetij;
ki ima sedei v zadevni

- ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico,
driavi dlanici.
Zava rova nje

:

- k;e le stro5ke za nadomestitev izgub
- ne zahteva ali doloia vrste ali kolidine

iz prvega odstavka tega dlena;

prihodnje kmetijske proizvodnje.

S pomoQo se spodbuja kmetuske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami Skodnih

dogodkov iz prelSnjega odstavka.
Upravideni stroski:

-

sofinanciranje stroikov zavarovalnih premij, vkljudno

s

pripadajoiim davkom

od

prometa

zavarovalnih poslov.
Upravidenci do pomoai:

-

-

upravidenci oziroma konini koristniki udinka dodeuene pomodi so zavarovanci
kmetijska
gospodaBwa, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjeqa, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije
(EU) 6t 70212014 in so kmetrska gospodarstva, vpisana v register kmetrjskih gospodarstev, s

sedeiem na obmodju oMine in sklenejo zavarovalno polico za tekode leto, ki
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekode leto,
- v imenu upravifencev sofinancirani del premue uveljavljajo zavarovalnice,

opravljanje zavarovalnih poslov

v

dotidni zavarovalni vrsti.

je vkljuiena v

ki imajo dovoljenje za

Ti z obdino podpiSejo pogodbo

o

poslovnem sodelovanju.
Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z obrafunano vi5ino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomodi:

- pomof po tem pravilniku. skupaj s pomodjo

po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme presedi 65 o/o stroikov zavarovalne

premije,
- najvisji oziroma najniZji znesek dodeuene pomoai se lahko dolodi z javnim razpisom.
Najvisji skupni znesek pomodi na kmetgskem gospodarswu lahko znaia do 3.000 EUR.
Vlogo za pomod v okviru tega ukrepa predlo:i nosilec kmetijskega gospodarswa oziroma pooblaitena
oseba.

III,

UKREPI DE MINIMIS V SKI.ADU Z UREDBO KOMISUE (EU) 5T. ,4OAIaOL3
14. alen

(sploine doloEbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 5t. 1408/2013)

(1) Do de minimis pomoai v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 12108/2013 so upravitena le podjeua,
ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetuskih proizvodov, razen zai
a) pomod, katere znesek je doloden na podlagi cene ali kolidine proizvodov, danih na trg,
b) pomot za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje driave ali drZave alanice. in sicer pomoa,
neposredno povezano z izvoienimi kolidinami, \rzpostaviwijo in delovanjem distribucijske mreze ali
drugimi tekoaimi izdatki, povezanimi z izuozno dejavnostjo,
c) pomoi, ki se dodeli pod pogojem. da se domaiim proizvodom pri uporabi daje prednost pred
uvoienimi.
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(2) Do finaninih spodbud niso upravideni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
OMine Moravske Toplice.
(3) Do sredstev niso upravidena mikro, majhna in srednje velika podjeua, ki so po Zakonu o
finandnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
5t. 13/14) v prisilni poravnavi, steiaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna. kar pomeni, da je
izguba tekoaega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala druibe.
(4) Ce je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali ved
sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na podrodje uporabe Uredbe (EU) 5t. 12t07/2013,
se navedena uredba uporablja za pomof, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, ie je
na ustrezen nadin, na primer z loaiwijo dejavnosti ali stroSkov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoti de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(5) Ce je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribiswa in
akvakulture. se doloibe Uredbe (EU) El.717l20L4 uporabuajo za pomod, dodeljeno v zvezi s slednjim
sektorjem, ie je na ustrezen nadin. na primer z loditvijo dejavnosti ali stroskov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoii de minimis, dodeljene v skladu z
navedeno uredbo.

(6) Skupni znesek pomoi de minimis v kmetuswu. dodeljena kateremu koli upraviaencu oziroma
enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proradunskih
let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredswa dodeljena.
(7) Zgonja meja pomoti se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomod predstavlja bruto znesek
pomoai, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
15.

ilen

(kumulacija de minimis pomoEi)
(1) Poleg pomodi de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravidenimi stroski istemu upraviaencu
oziroma enotnemu podjeUu ne sme dodeliti 5e driavna pomoa, ae bi tako sestevanje povzrodilo
intenzivnost pomodi, ki bi presegala intenzivnost, dolodeno za posebne okoliSiine vsakega primera v
predpisih Unije.
(2) Ce je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali vef sektolih ali opravlja
dejavnosti, ki spadajo na podrotje uporabe Uredbe Komisrje (EU) !t. 740712073 z dne 18. decembra
2013 o uporabi dlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoii de minimis (Uradni
list EU L 352, 24. 72. 2013), se pomod de minimis, dodeljena za dejavnosti v seKoiu kmetijske
proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomoijo de minimis. dodeljeno sektonem ali
dejavnostim v gospodarstvu. do zgornje meje, dolodene v Uredbi 14022013/EU, ae je z loaitvijo
dejavnosti ali stroSkov zagotovljeno, da primarna proizuodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoai de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Ce je vlagateu razen v kmetuski dejavnosti dejaven v sektorju ribiswa in akvakulture, se pomod
de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko
kumulira s pomodjo de minimis, dodeljeno sektorju ribiStva in akvakulture, do zgornje meje, doloiene
v Uredbi Komisue (EU) 5t. 71712014 z dne 27. junija 2014 o uporabi flenov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomodi de minimis v sektorju ribiSwa in akvakulture (Uradni list EU L
790174 z dne 28. 6. 2014), de je z loaitvijo dejavnosti ali stroikov zagotovljeno, da primarna

proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoai de minimis. dodeljene

v

skladu

z

Uredbo

Komisije (EU) 5t. 71712074.

UKREP

16. Elen
2: Podpora ohranjanju oziroma pove.evanju rodovitnosti tal

Cilji pomodi:
Ohranjanje oziroma poveaevanje rodovitnosti tal.
Razlogi za ukrepanje:
Visoka kislost tal na obmodju Obdine Moravske Toplice ima neugodne vplive na pridelavo kmetijskih
rastlin. Podpora je zaradi tega namenjena zmanjievanju kislosti tal in s tem ohranjanju oziroma
poveaevanju rodovitnosti kmetijskih zemljiSa.
Upraviienci do pomodi:
KmetDska gospodarswa, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi toiki 6. ilena tega
pravilnika.
Upravideni stroski:
Pomot se dodeli za stroike nakupa sredstev za zmanjianje kislosti tal (nakup apnendeve moke, agro

apna ipd.).
Bruto intenzivnost pomoii:
- do 50 % upravidenih stroSkov,
- znesek pomdi se ustrezno zniza, ie bi z odobreno de minimis pomo{o presegli skupni znesek de
minimis pomodi iz sestega odstavka 14. ilena pravilnika.
Pogoji za pridobitev sredstev:
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-

vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep,
dokazila o nastalih strolkih: plaiani raiun za nakup sredstev za zmanjianje kislosti tal, analiza
zemlje.
- nadrt apnenja, ki vsebuje iasovnico apnenja na istem kmetijskem zemljisdu (ne pogosteje kot na
vsaka tri leta na istem zemljiSiu) in predvideno koliaino sredstev za zmanjsanje kislosti tal na ha,
- predloiena kopija subvencDske vloge (za tekode leto),
posameznemu upravidencu se lahko subvencionira nakup sredstev za zmanjSanje kislosti tal do
kolidine, katera ne sme presegati v gnojilnem nadrtu predvidene koliiine sredstev za zmanjianje
kislosti tal na ha za tekoie leto,
- ostalo opredeljeno v razpisu.
Najvisji skupni znesek pomodi na kmetqsko gospodarstvo lahko znaSa do 250 EUR na leto.

-

-

17, Elen

(obveznosti prejemnika pomoii in obtine)
(1) Prelemnik pomdi mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski raiun v Republiki
Sloveniji.

(2) Prejemnik mora k vlogi predloiiti:

- pisno izjavo o vseh drugih pomodeh de minimis, ki jih je upraviienec oziroma enotno podjetje

prejelo na podlagi te ali drugih urdb de minimisv predhodnih dveh in v tekodem proraiunskem letu;
pisno izjavo o drugih ie prejetih (ali zaproienih) pomoieh za iste upraviiene stroske, da oHina
lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoii de minimis, ne bo preseiena zgornja meja de
minimisWmor,i ter intenzivnosti pomodi po drugih predpisih;
- seznam podjetu, s katerimi je lastni5ko povezan, tako da se preveri skupen znesek Ze prejetih de
minimis pomodi za vsa, z njim povezana podjetja;
izjavo o lodiwi dejavnosti oziroma stroikov vezano na dolodilo sedmega odstavka 17. alena tega
pravilnika;
- ostalo opredeljeno v razpisu.
(3) Obdina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
- da je pomoi dodeljena po pravilu de minimisv skladu z Uredbo Komisue (EU) 5t. 1408/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi ilenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unqe pri pomodi de
minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 20L3),
- o odobrenem znesku de minimis pmoii.

-

-

IV. NADZOR IN SANKCIJE
18, Elen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proraiunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode:elja v oEini,
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prelemnikih obainska
strokovna sluzba, pristojna za podrotje kmetijswa, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti iupan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor oHine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredswa v
celoti s pripadajodimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ie se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredswa delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravidenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnidne podatke;
- da je upravidenec za isti namen in iz istega naslova Ze pridobil finanina sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upraviienec izgubi pravico do
pridobiwe sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

V. HRAMBA DOKUMENTACI]E
19.

tlen

(Hramba)

Upravidenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoai po tem
pravilniku, deset let od datuma prelema pomofi iz tega pravilnika.
Obdina mora voditi natanine evidence z informacuo o dodeljenih pomodeh in dokazili o izpolnjevanju
pogojev deset let od dneva zadnje dodeliwe pomoai po tem pravilniku.

VI. KON.ilE DOLO.BE
20. ilen
Z dnem uveljaviwe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju driavnih pomodi na
podroaju razvoja kmetuswa in podezelja v Ofiini Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 104/07).
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21. Elen
Ta pravilnik zatne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dolodbe tega pravilnika se v delu, ki se nana5a na dodelitev pomodi po Uredbi Komisije (EU)
!t.702l20t4lEU, zainejo uporabljati po objavi obvestila Zupana v Uradnem listu Republike Slovenije

o

pridobitvi potrdila Evropske komisije

identifikacijsko

Stevi

I

o

prejemu povzetka informacij

o

drZavni pomodi z

ko pomodi.

5t. ooz-oooozlzots
Moravske Toplice, dne 2, marca 2016

Zupan
Obdine Moravske Toplice
Alojz Glavad Lr.
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