
POROČILO O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V KMETIJSTVU V LETU 2022 
 
MO Velenje od leta 2015, ko je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: 
pravilnik), vsako leto dodeli sredstva za namen pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu. V pravilniku, leta 
2020 je bila veljavnost pravilnika podaljšana do 2023, so natančno opredeljeni ukrepi, cilji, predmeti 
pomoči, upravičenci, splošni in posebni pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in finančne določbe, 
skratka pogoji, pod katerimi vlagatelji lahko prejmejo sredstva. 
 
Dovoljeni ukrepi: 
Vrste pomoči Ukrepi: 
Državne 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 plačilo zavarovalnih premij (28. člen); 
 

De minimis pomoči  
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 
1407/2013) 

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  
 
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;  
 
UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo 

Ostali ukrepi občine UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja.  

 
 
 
Preglednica dodeljenih DP za posamezen ukrep v obdobju 2015 -2021 (v EUR)  
 Pomoč za 

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

Pomoč za 
plačilo 
zavarovalnih 
premij 

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

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

Pomoč za 
gozdarstvo 

Podpora 
delovanju 
društev s 
področja 
kmetijstva 
in razvoja 
podeželja 

Skupaj 

2015 32.004,82 1.859,66 2.041,12 - 2.900,29 7.819,28 46.625,18 
2016 28.071,73 2.189,10 2.124,95 - 2.106,85 6.281,80 40.774,46 
2017 57.328,33 3.007,91 2.100,00 - 2.536,22 8.916,11 73.888,56 
2018 46.523,51 2.022,22 642,78 75,00 4.058,50 9.200,41 62.522,40 
2019 51.675,98 1.798,64 2.835,00 - 6.223,56 9.388,92 71.922,11 
2020 48.592,33 1.494,60 2.356,76 - 8.445,61 3.186,78 64.075,08 
2021 48.742,63 - 2.921,25 - 15.373,18 8.617,27 75.654,34 

 
 
Komisija za kmetijstvo je za leto 2022 v začetku februarja objavila javni razpis, skladen z veljavno 
zakonodajo, skupna višina razpisanih sredstev je znašala 78.200 EUR.  
Upravičenci do razpisanih sredstev so bil: 
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski 
proizvodnji,  vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih 
površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih 
kmetijskih površin; 
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de 
minimis , in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu; 



- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine. 
Skupaj smo v letu 2022 izplačali 69.973 EUR, kar predstavlja 89 % vseh razpisanih sredstev, 
nerazdeljenih je ostalo 8.152 EUR. Vloge vseh vlagateljev so bile odobrene, na ukrepih 1, 3 in 5 je bila 
realizacija 89 %, upravičenci, ki v obdobju 2015-2021 še niso prejeli sredstev oz. so se na ta razpis 
prijavili prvič, so lahko prejeli do 50 % upravičenih sredstev (teh je bilo 7), ostali do 40 %. Na ukrepu 1 
trije vlagatelji niso izvedli investicije, skladno s pogodbo pa so na občino pravočasno poslali obvestilo, 
da investicije zaradi opravičljivih razlogov ne morejo izvesti. Na ukrepu 6, kjer so sredstva namenjena 
sofinanciranju dejavnosti društev, je bila realizacija 92 %.  
Pri ukrepu 1, Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, je bilo največ sredstev izplačanih za 
nakup priklopne mehanizacije (kosilnice, obračalniki, mulčerji, tovorne prikolice), sledijo posodobitve 
gospodarskih objektov (ureditev dvorišča, menjava kritine na gospodarskih poslopjih,…). Najvišji 
znesek izplačane pomoči je znašal 2.030 EUR, takšnih prejemnikov je bilo 14, izvedli pa so investicije, 
višje od 7.000 EUR (ta znesek je, skladno z razpisom, določen kot zgornja meja upravičenih stroškov).  
Pri ukrepu 3, Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, so bila sredstva izplačana za naložbe v 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, podrobneje za nakup strojev in opreme za izvajanje dopolnilne 
dejavnosti.  
 
Pri ukrepu 5, Pomoč za gozdarstvo, so bila sredstva izplačana za naložbe v stroje (vitli,…) in manjšo 
opremo (motorne žage, zaščitna oprema) za kvalitetnejše in varnejše delo v gozdu. Najvišji znesek 
pomoči na tem ukrepu je bil 2.000 EUR, ta znesek sta prejela dva upravičenca, ki sta izvedla 
investicijo v višini 5.000 EUR ali več, kot upravičena sredstva pa so bila upoštevana sredstva v višini 
5.000 EUR (ta znesek je, skladno z razpisom, določen kot zgornja meja upravičenih stroškov). 
 
Sredstva, namenjena društvom in združenjem s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, so bila 
preko ukrepa 6, Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, izplačana 
za sofinanciranje dejavnosti društev, in sicer predvsem za izvedbo strokovnih izobraževanj, ekskurzij, 
izdajo strokovne literature.  
 
Preglednica dodeljenih DP v letu 2022, za posamezen ukrep 
Ukrep Število 

upravičencev 
Višina sofinanciranja  

 
Skupna 
višina 
izplačanih 
sredstev 
 (v EUR) 

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

31 29 % (29 upravičencev) 
40 % (2 upravičenca) 

49.637,64 

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis 

2 40 % 832,16 

Pomoč za gozdarstvo 10 29 % (5 upravičencev) 
40 % (5 upravičencev) 

9.901,67 

Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja 

10 83 %, ob upoštevanju % 
članstva iz MOV 

9.601,22 

Skupaj 53  69.972,69 
 

 
Skladno z zakonodajo, ki ureja področje državnih pomoči, je MO Velenje januarja 2022 na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslala poročilo o dodeljenih državnih pomočeh, za ukrep 1.  
 
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, kamor spadata ukrepa 3 in 5, je bilo na 
Ministrstvo za finance poslano po odobritvi sredstev upravičencem, junija 2022. 
 



Podatki o prejemnikih sredstev 
 
 
ukrep 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo  

znesek 
dodeljenih 
sredstev 

DVORJAK JANI 2.030,00 
ROTOVNIK BERNARD 2.030,00 
KUHAR BOGDAN 2.030,00 
TEPEJ STANKO 2.030,00 
KARNIČNIK SIMON 1.769,00 
KLANČNIK ALENKA 1.687,36 
RING MATJAŽ 2.030,00 
JAN JOŽE 1.913,62 
OBU VAZNER KRISTINA 1.986,56 
DOLAR BRANKO 1.261,50 
VERDEV BORIS 1.035,42 
BRITOVŠEK ALEŠ 296,91 
ŽEVART JOŽE 2.030,00 
OCEPEK OLGA 1.621,09 
CVIKL GAŠPER 1.536,48 
CERKOVNIK MITJA 1.711,26 
KRENKER SILVO 328,03 
OCEPEK JANEZ 2.030,00 
LEMEŽ JESENIČNIK AMADEJA 1.559,73 
PEČEČNIK GAŠPER 2.030,00 
VOH JOŽEF 2.030,00 
PUNGARTNIK ROMAN 965,55 
MIHELAK DARINKA 2.030,00 
ARLIČ JANKO 2.030,00 
MEŽA MARKO 2.030,00 
LEVC RAFAEL 2.030,00 
KOCMAN TATJANA 420,00 
OBU JANEZ 879,51 
MIKLAVŽINA DARJA 1.761,92 
VIDMAJER FRANC 2.030,00 
PAČNIK DEJAN 483,70 
Ukrep 3 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis 

 

MIKLAVŽINA DARJA 320,68 
KARNIČNIK MATEJKA 511,47 
Ukrep 5 - Pomoč za gozdarstvo  
REDNJAK VIKTOR 2.000,00 
TEPEJ STANKO 1.240,53 
ŽEVART JOŽE 1.146,01 
PIRNAT ALJAŽ 2.000,00 
RAZBORNIK VILI 1.028,14 
MIRKAC ALOJZ 477,54 
KLINC DRAGO 800,97 
HRIBERNIK ROK 204,43 
OBU JANEZ 656,06 
JAMNIKAR MARJAN 348,00 



Ukrep 6 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja  
DRUŠTVO REJCEV CEKIN 412,81 
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠOP 1.500,00 
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠD 1.500,00 
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA ŠD 1.500,00 
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠD 936,84 
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ ŠD 1.288,99 
DRUŠTVO AJDA 126,91 
ČEBELARSKO DRUŠTVO MLINŠEK 1.500,00 
ČEBELARSKA ZVEZA SAŠA 678,29 
ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH PRIDELOVALCEV IN PREDELOVALCEV 
DETELJICA 157,37 

 
Številka: 3301-0001/2022 
Datum: 12.1.2023 
 
 
 
Pripravila 
Mojca Kodrič, l.r.                  mag. Branka Gradišnik, l.r. 
višja svetovalka I     vodja Urada za urejanje prostora   
 
 
           
             
 
 


