
 
POVPRAŠEVANJE 
Dodelitev sredstev 

 
 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij 
glede dodelitev sredstev v kmetijstvu. 
  
Občinski svet je na pobudo svetnika sprejel amandma proračuna 2013 s katerim se sredstva 
namenijo Veterinarski postaji v občini, in sicer za svetovanje oziroma opravljeno neko 
storitev kmetom na področju občine. Prejemnik sredstev bi bila Veterinarska postaja za 
brezplačno opravljeno storitev na področju zdravstvenega varstva živali, koristniki pa 
kmetje v občini. Občino zanima na kakšen način bi pomoč dodelili in kaj bi bili upravičeni 
stroški oziroma storitev. 
 
ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 
 
BREŽICE 
 
Da bi lahko Občina dodelila sredstva Veterinarski postaji, bi morala izvesti javno naročilo in 
dati tudi možnost drugima Veterinarskim postajam oz. drugim poslovnim subjektom, ki 
nudijo tovrstno svetovanje, da podajo svojo ponudbo in ne samo eni v občini (zbiranje 
ponudb). 
Druga možnost pa je, da bi dopolnili občinski Pravilnik o dodeljevanju  sredstev za razvoj 
kmetijstva, nato priglasili dopolnitev sheme državnih pomoči na MKO, izvedli javni razpis  
v okviru ukrepa tehnična pomoč.  Če pa že imajo navedene podobne zadeve v pravilniku pa 
samo izvede Občina javni razpis. Po našem mnenju  gre v tem primeru za državno pomoč in 
je ta pot bolj pravilna. Občina v nobenem primeru ne sme dodeliti sredstev Veterinarski 
postaji neposredno. 
  
CELJE 
 
Veterinarska postaja kot prejemnik sredstev za omenjene storitve ni upravičena do 
kakršnekoli dodelitve sredstev. 
 
KRANJ 
 
Po mojem mnenju gre za državno pomoč, ki mora imeti osnovo v občinskem pravilniku o 
dodelitvi pomoči na področju kmetijstva. Pravilnik mora biti  predhodno priglašen na 



 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oz. EU.  Svetujem, da se občina obrne na MKO na Službo 
za državne pomoči in razvoj ter preveri, če je taka državna pomoč sploh dovoljena. 
 
MARIBOR 
 
V programskem obdobju 2007-2013 lahko občine sofinanciramo ukrepe s področja kmetijstva 
na podlagi priglašenih in odobrenih državnih pomoči ali pomoči de minimis. Priglasitev 
ukrepov je usklajena z Uredbami komisije (ES). Med ukrepi, za katere pomoči ni mogoče 
odobriti, so tudi »stroški veterinarskih storitev«, torej nedovoljena pomoč. Predlagam, da 
preverite še na MKO. Kako bo dodeljevanje pomoči urejeno v novem programskem obdobju 
2014-2020 pa še čakamo na navodila. 
 
ŠKOFJA LOKA 
 
Občina Škofja Loka skladno s sprejetim pravilnikom vsako leto preko javnega razpisa 
dodeljuje sredstva kmetom, kot tudi društvom za namene, ki so opredeljeni v pravilniku in 
so v skladu z Uredbo Sveta (ES). 
  
Tovrstnega primera  po katerem sprašuje občina mi v tem programskem obdobju nismo 
imeli, zato vam odgovora ne moremo podati. 
  
Kot priporočilo občini dodajamo sledeče: da se obrnejo na svetovalno službo na njihovem 
območju ali vprašajo kar na ministrstvo, da skupaj poiščejo ustrezno rešitev, saj mora vsaka 
občina dodelitev sredstev za področje  kmetijstva ministrstvu poročati letno. 
 
ŠMARJEŠKE TOPLICE 
 
V Občini Šmarješke Toplice nismo imeli takšnega primera. Po našem mnenju bi bilo 
potrebno vsekakor razpisati sredstva po javnem razpisu (transfer), vprašljiva je direktna 
pogodba z Veterinarsko postajo. Mogoče bi vprašali za mnenje še notranjo revizijo, ki jo 
imajo. 
 

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 
 

 


