
 
 

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in 

investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2022 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba.  

Datum objave:  22. 03. 2022 
Rok za prijavo:  3. 5. 2022  
Številka razpisa:  330-2/2022-1 
Višina sredstev:  33.000 € 
 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja kmetijskim 

gospodarstvom, nevladnim organizacijam ter drugim pravnim osebam, ki delujejo na področju 

kmetijstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba. Proračunska 

sredstva se po tem javnem razpisu dodeljuje v obliki dotacij oz. nepovratnih finančnih spodbud za: 

▪ državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o 

razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 

združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 

(EU) št. 702/2014), 

 

▪ pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 

2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 

minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 

(EU) št. 1407/2013), ter 

 

▪ druge pomoči. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih ukrepov: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014) 

- UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. 

člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 

- UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe 

Komisije (EU) št. 702/2014 



 
- UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe 

Komisije (EU) št. 702/2014) 

- UKREP 5 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014) 

- UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (Uredba Komisije (EU) št. 

1407/2013) 

- UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 

na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) 

- UKREP 8: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju  

- UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

 

Pravna in finančna podlaga:   

▪ Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS št. 194/2020 in 

150/2021), 

▪ Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-
Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015), 

▪ Uredba Komisije (EU) št. 702/2014), 

▪ Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013). 
 

Člani komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa: 
na podlagi Sklepa o imenovanju komisije 01116-4/2015-3 
 
Nina Fiorelli Derman – predsednica komisije, 
mag. Peter Ptičak – član komisije, 
Mojca Mavrič Štrukelj – članica komisije 

 

V letu 2022 so bila finančna sredstva dodeljena naslednjim upravičencem: 

Prejemniki državnih pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske 
izjeme) v letu 2022 

prejemnik Znesek dodeljene pomoči (EUR) 

Onorina Nemec 1.644,39 

Alojz Batistič 1.333,12 

Lancner Milan 4.281,50 

Koglot Nadja 4.769,83 

Lestan Abel 2.543,04 



 

Kogoj Filip 2.500,00 

Bezjak Katarina 5.101,70 

Hladnik Alen 576,21 

Prejemniki pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013  v letu 
2022 

prejemnik znesek dodeljene pomoči (EUR) 

Koglot Nadja 580,00 

Kogoj Filip 1.750,00 

 

 

Prejemniki drugih pomoči na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022 
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

prejemnik znesek dodeljene pomoči (EUR) 

Društvo za biološko - dinamično gospodarjenje Ajda 
Goriška 

4.594,33 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Nova Gorica 678,23 

 

 

 

Pripravila: 

Nina Fiorelli Derman 
višja svetovalka za projekte 


