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ZAKLJUČNO POROČILO
JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2017

UVOD
V letu 2017 je bil izveden Javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice v letu 2017 (v nadaljevanju Javni
razpis) na podlagi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015). Odlok je bil v skladu
z Zakonom o državnih pomočeh priglašen tudi na Ministrstvo za finance (številka
priglasitve M003-5874335-2015 in spr. veljavno od 24.6.2015 do 31.12.2020) ter na
Ministrstvo za kmetijstvo (št. priglasitve K-BE022-5874335-2015 in spr. veljavno od
9.7.2015 do 31.12.2020). Objava javnega razpisa je bila dne 20.02.2017, rok za oddajo
vlog pa je potekel 15.03.2017.
Razpoložljiva finančna sredstva na tem javnem razpisu so znašala 18.000,00 €.

RAZPISANI UKREPI IZ JAVNEGA RAZPISA 2017
Skladno z Odlokom je Komisijo imenoval župan in je imenovana za čas mandatnega
obdobja članov Občinskega sveta. V strokovno komisijo so imenovani trije zunanji člani
in en notranji član (zaposlen na Občini Jesenice). Komisija je pripravila predlog
Javnega razpisa, izbrala 8 od 11 veljavnih ukrepov in jih uvrstila v razpisno
dokumentacijo predmetnega javnega razpisa. Ti ukrepi so:



Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Namen pomoči je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje ter povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, saj
je na majhnih kmetijah dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega
pomena za ohranitev in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za
izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Predmet pomoči so
naložbe za izboljšanje pogojev za delovanje kmetijskih gospodarstev v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo.




















Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih
Cilji pomoči so ohranitev naravne in kulturne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih. Predmet pomoči so naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih (kozolci, kašče, sušilnice sadja, čebelnjaki, žage,
mlini…).
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen pomoči je povečanje obsega zavarovanj in s tem zmanjšanje izgub
zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali. Predmet pomoči je
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
o naravnih nesreč;
o slabih vremenskih razmer, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami
in drugih slabih vremenskih razmer;
o bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah;
o zaščitenih živali.
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
Namen te pomoči je z ukrepom prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za
ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov
kmečkega gospodarstva. Podpiramo kmetijska gospodarstva, ki bodo obstoječo
primarno dejavnost z zagonom in širjenjem dopolnilne dejavnosti dvignili,
povečali konkurenčnost kmetije in zagotovili dodatni vir dohodka, kar bo
dolgoročno vplivalo na obstoj primarne dejavnosti na kmetiji. Pomoči so
dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dejavnosti v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti
ali za posodobitev in širjenje že obstoječih dejavnosti.
Nove investicije za delo v gozdu
Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in tehnična
oprema kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine. Pomoči so
dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Namen ukrepa je podpiranje usposabljanja, izobraževanja, prenosa dobrih
praks in novih znanj ter promocija na področju dopolnilnih dejavnosti in
gozdarstva, kar bi doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore je organizacija izobraževanj, usposabljanj in svetovanj
kmetom na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in gozdarstva, udeležba
kmetov na izobraževanjih, usposabljanjih in svetovanjih ter izdelava publikacij,
kot so katalogi in spletišča.
Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
Namen ukrepa je zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu. Upravičenci so dijaki poklicnih in srednješolskih programov s
področja kmetijstva in gozdarstva in imajo stalno prebivališče v občini Jesenice.
Delovanje društev in njihovih združenj
Predmet podpore je sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik
sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom in razvojem podeželja.

Na Javni razpis je prispelo 15 vlog. Od tega je bilo sofinanciranih 14, ena vloga je bila
zavržena.
Vrednost upravičenih stroškov vseh naložb vlagateljev na javnem razpisu je znašala
47.666,11 €. Na podlagi sprejetih sklepov o dodelitvi sredstev javnega razpisa so bila
razdeljena vsa sredstva, in sicer 18.000,00 €. Vrednost naložb na podlagi računov je
bila pri dveh upravičenkah nižja od načrtovane vrednosti v vlogi, zato so se dodeljena
sredstva tema dvema upravičenkama sorazmerno znižala. Razdeljenih je bilo tako
17.858,49 € sredstev.
V preglednici so prikazani podatki za vložena sredstva oz. upravičeni stroški,
zaprošena sredstva ter razdeljena sredstva po posameznih ukrepih:

Ime ukrepa
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Naslednja preglednica prikazuje seznam prijaviteljev z navedbo ukrepa, s sklepom
dodeljena sredstva sofinanciranja ter vsota dejansko prejetih sredstev posameznega
upravičenca:
Vsota
Sofinanciranje
prejetih
(po sklepu)
sredstev

Prijavitelj

Ukrep

Tavčar Primož, Sončna pot
9, 4270 Jesenice

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

2.302,48 €

2.302,48 €

Šebat Andreja, Blejska
Dobrava 67, 4273 Blejska
Dobrava

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

662,72 €

662,72 €

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

517,62 €

Noč Kristina, Javorniški
Rovt 27, 4270 Jesenice

1.044,43 €
Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

533,69 €

Razingar Klemen,
Javorniški Rovt 16, 4270
Jesenice

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

959,36 €

959,36 €

Smolej Miha, Planina pod
Golico 4 a, 4270 Jesenice

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

3.500,00 €

3.500,00 €

Trpin Ana, Prihodi 8, 4270
Jesenice

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

3.500,00 €

3.500,00 €

Černe Florijan, Blejska
Dobrava 108, 4273 Blejska
Dobrava

Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

1.790,13 €

1.655,50 €

Razinger Peter, Javorniški
Rovt 12, 4270 Jesenice

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proivzodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji

534,52 €

534,52 €

948,50 €

948,50 €

Razinger Vladko, Plavški
Rovt 12, 4270 Jesenice
Nove investicije za delo v gozdu

Vidic Matej, Partizanska pot
11 a, 4270 Jesenice
Nove investicije za delo v gozdu

1.133,80 €

1.133,80 €

KGZS, Kmetijsko gozdarski Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
zavod Kranj, Cesta Iva
na področju nekmetijskih dejavnosti na
Slavca 1, 4000 Kranj
kmetiji ter predelave in trženja

117,18 €

117,18 €

Društvo rejcev drobnice
Zgornje Gorenjske, Rožna
dolina 59, 4248 Lesce

Delovanje društev in njihovih združenj

783,40 €

783,40 €

Delovanje društev in njihovih združenj

716,60 €

716,60 €

18.000,00 €

17.858,49 €

Društvo podeželskih žensk
pod Golico in Stolom,
Planina pod Golico 72,
4270 Jesenice
Skupaj

Število prejetih vlog: 15
Število vlagateljev: 14
Število vlagateljev, ki niso prejeli sofinanciranja: 1
Število prejemnikov, ki so prejeli sofinanciranje: 13
Prejeta sredstva po upravičencih:
do 500 €:
1 upravičenec
do 1.000 €: 6 upravičencev
do 2.000 €: 3 upravičenci
do 3.000 €: 1 upravičenec
do 4.000 €: 2 upravičenca
do 5.000 €: 0 upravičencev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine
Jesenice za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter
ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske
dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva
in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi
zavarovanja živali.
Glede na to, da Odlok predvideva 11 različnih ukrepov, bodo strokovne službe in
pristojna komisija vsako leto pred novim javnim razpisom preučile ustreznost ukrepov,
ki bodo v posameznem letu najbolj primerni in omogočili največje učinke.

Pripravila:
Metka Zalokar

