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REZULTATI JAVNEGA RAZPISA
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavlja izid oziroma rezultate Javnega razpisa za
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri
Ljubljani za leto 2022.
Občina Dol pri Ljubljani je na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 199/21 in
49/22) in Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) dne 3.
5. 2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 (v nadaljevanju javni razpis). Javni
razpis je bil objavljen na spletni strani www.dol.si dne 3. 5. 2022 in v skrajšani verziji v občinskem
glasilu Pletenice (maj 2022).
Prispele vloge je pregledala in ocenila Komisija za izvedbo postopka ocenjevanja vlog prispelih na javni
razpis (v nadaljevanju Komisija), ki jo je na podlagi 36. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 3/18 – UPB2) in 10. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 199/21 in 49/22) s sklepom št. 331-0001/20222 dne 2. 6. 2022 imenoval Željko Savič, župan Občine Dol pri Ljubljani.
Komisija v sestavi Špela Banič (predsednica), Valentina Šajn, Barbara Jugovic, Sara Jaklič in Eva Vovk
se je sestala po izteku roka za oddajo vlog, ki je potekel 10. 6. 2022, in sicer 15. 6. 2022. Komisija je
vloge odprla in pregledala skladnost s pogoji javnega razpisa, pripravila predlog dopolnitev štirih
nepopolnih vlog, izvedla ocenjevanje skladno z merili javnega razpisa ter pripravila predlog razdelitve
razpisanih sredstev.
Komisija je ugotovila, da je na Občino Dol pri Ljubljani prispelo 13 vlog, vse pravočasno. 12 vlagateljev
se je prijavilo za sredstva iz ukrepa 1.1 (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – v večini za nakup
kmetijske mehanizacije in opreme), 1 vlagatelj pa na sredstva iz ukrepa 1.2 (Urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov). Za sredstva razpisana na ukrepih 2, 3 in 4 prispelih vlog ni bilo.
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Med prispelimi vlogami je bilo 9 popolnih. Pri 4 vlogah je komisija ugotovila pomanjkljivosti oz.
neskladnost z merili javnega razpisa. Občinska uprava je vlagatelje nepopolnih vlog dne 17. 6. 2022
pozvala k dopolnitvi. Po izteku roka za dopolnitve so bile 3 vloge ustrezno dopolnjene, med njimi je 1
vlagatelj z izjavo odstopil od dela prvotno prijavljene investicije in bo uveljavljal le del naložbe. 1 vloga
je ostala nedopolnjena.
Za ukrepe iz naslova državnih pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in pomoči de minimis so bila
razpisana sredstva v skupni višini 40.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2022 na proračunski postavki 40020 (Kmetijstvo).
Komisija je ugotovila, da je bilo na področju ukrepov državnih pomoči po skupinski izjemi za podukrep
1.1 vloženih 12 vlog in skupaj zaprošenih sredstev za 37.464,26 EUR (12 vlog), za podukrep 1.2 je
prispela 1 vloga v višini sofinanciranja 2.495,50 EUR, za ukrep 2 pa prispelih vlog ni bilo. Tako je
komisija odločila, da upravičenec do pomoči ukrepa 1.2 prejme vsa upravičena sredstva (50 % neto
vrednosti prijavljene naložbe). Vsa ostala sredstva iz podukrepa 1.2 in vsa sredstva iz ukrepa 2
prerazporedijo na podukrep 1.1, kjer se je pokazal manko sredstev:

De minimis

Državne pomoči

UKREP

Razpisana višina

Dodeljena sredstva

− PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

15.000 €

25.504,50 €

− PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

10.000 €

2.495,50 €

UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode

3.000 €

0€

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

10.000 €

0€

2.000 €

JR odprt do
porabe sredstev

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo:

UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Občinska uprava je na podlagi končnega stanja (12 popolnih vlog) posodobila seznam upravičencev in
višino dodeljenih sredstev po formuli, ki jo je predlagala Komisija. Rezultati so sledeči:
Upravičenec

Ukrep

Dodeljena sredstva

Godec Janez, Dolsko

1.1

2.136,59 €

Kokalj Bogdan, Petelinje

1.1

2.271,60 €

Kokalj Jožef, Vinje

1.1

609,35 €

Kralj Andrej, Brinje

1.2

2.495,50 €

Kralj Stanislav, Brinje

1.1

1.714,15 €

Kralj Tomaž, Videm

1.1

3.015,51 €

Ložar Ivan, Vinje

1.1

1.273,82 €

Slabanja Branka, Beričevo

1.1

3.484,66 €

Šimenc Andrej, Zaboršt

1.1

3.594,89 €

Šimenc Anton, Podgora

1.1

3.484,66 €

Vode Matej, Vinje

1.1

1.962,22 €

Zajc Anton, Dol

1.1

1.957,05 €

SKUPAJ - ukrepi po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:

28.000,00 €
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Sredstva v skupni višini 28.000 EUR so bila upravičencem odobrena po postopku in pod pogoji,
kot so navedeni v javnem razpisu.
Dvanajstim upravičencem so bile dne 8. 7. 2022 odposlane odločbe o pravici do sredstev. Enemu
vlagatelju (nepopolna nedopolnjena vloga) je bil poslan sklep o zavržbi vloge.
Upravičenci morajo v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe z Občino Dol pri Ljubljani podpisati
Pogodbo o dodelitvi državnih pomoči – skupinske izjeme. Upravičenci lahko skladno z Zakonom o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21
– odl. US, 123/21 in 44/22) v 30 dneh od vročitve odločbe pisno obvestijo Občino Dol pri Ljubljani, da
odstopajo od pravice od sredstev, v tem primeru sredstva ostanejo neporabljena v občinskem proračunu.
Realizacija koriščenja državnih pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu bo znana po oddaji
zahtevkov in končnih poročil upravičencev, katerih rok je 30. 11. 2022.

Poročilo pripravila:
Eva Vovk
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mag. Rok Prevc,
direktor občinske uprave
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