Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe
razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012‐ za pomoči po uredbi za skupinske izjeme in
pomoči de minimis (Uradni list RS, št. 86/11).
Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 117.000,00
EUR. Na javni razpis je prispelo 25 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 22 vlog.
V sofinanciranje za leto 2012 je bilo sprejetih 18 vlog v skupni višini sofinanciranja 117.000,00 EUR.
Seznam prejemnikov sredstev:
Zap.
št.

Prejemnik sredstev

Naziv programa oz.
projekta

Doseženo št.
točk

1.

Ivan Porenta
Češnjica 14 1261
Ljubljana‐Dobrunje
Ivan Porenta
Češnjica 14 1261
Ljubljana‐Dobrunje
Feliks Dovč
Saveljska cesta 87
1000 Ljubljana
Janko Jenko
Mladinska ulica 85
1000 Ljubljana

Investicije v rastlinsko
pridelavo ‐ nakup
novega rastlinjaka
Investicije v rastlinsko
pridelavo ‐ nakup
novega rastlinjaka
Investicije v rastlinsko
pridelavo ‐ nakup
novega rastlinjaka
Investicije v
živinorejsko
proizvodnjo‐nakup
opreme hlevov‐boks in
iglu za teleta,kontejner
za osemenjevanje,
objemka za boke krav
vrtljiva krtača,
Investicije v rastlinsko
pridelavo ‐ postavitev
nasada špargljev

60

Znesek
sofinanciranja
v letu 2011
9.448,00

60

3.292,83

50

9.448,00

85

3.089,84

75

561,34

Investicije v
živinorejsko
proizvodnjo‐nakup
opreme hlevov‐molzna
oprema

65

9.448,00

Investicije v
živinorejsko
proizvodnjo ‐ nakup
materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih
živ. objektov‐gradnja
koritastega silosa
Investicije v

85

9.063,28

70

2.855,73

2.

3.

4.

5.

6.

Ivan Oven
Sadinja vas 12
1261 Ljubljana‐
Dobrunje
Vojko Adamič
Mali vrh pri
Prežganju 5
1129 Ljubljana‐
Zalog

7.

Jože Okorn
Rašica 13
1211 Ljubljana ‐
Šmartno

8.

Anton Jančar

Zgornja Besnica 9
1129 Ljubljana‐
Zalog

9.

Ivan Gregorc
Sneberska cesta
144 a
1000 Ljubljana

10.

Janez Kopač
Medno 18
1210 Ljubljana‐
Šentvid

11.

Anton Čemažar
Kleče 25
1000 Ljubljana

12.

Janez Žagar Besnica
23 A 1000 Ljubljana

13.

Janez Škrbinc
Na gmajni 4
1000 Ljubljana

14.

Irena Jager Agius
Završje 21
1261 Ljubljana‐
Dobrunje

15.

Boris Farkaš
Cesta na Mesarico 4

živinorejsko
proizvodnjo ‐nakup
materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih
živ. objektov‐ obnova
ostrešja kozolca
Investicije v
živinorejsko
proizvodnjo ‐ nakup
materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih
živinorejskih objektov ‐
postavitev koritastega
silosa
Investicije v
živinorejsko
proizvodnjo‐nakup
opreme hlevov‐
krmilna zapora za
mlado govedo,
naprava za
odstranjevanje gnoja
Investicije v
živinorejsko
proizvodnjo ‐ nakup
opreme hlevov‐
molzišče z molzno
opreme, krmilne
pregrade za prosto
rejo krav
Ohranjanje tradic.
stavb ‐naložbe za
varstvo dediščine
proizvodnih sredstev
na kmetijah ‐ obnova
čebelnjaka
Ohranjanje tradic.
stavb ‐naložbe za
varstvo dediščine
proizvodnih sredstev
na kmetijah ‐ obnova
kozolca toplarja
Ohranjanje tradic.
stavb ‐naložbe za
varstvo dediščine
proizvodnih sredstev
na kmetijah ‐ obnova
gospodarskega
poslopja
Naložbe v predelavo in
trženje kmet.

70

7.140,44

65

6.322,75

60

9.448,00

70

7.842,98

80

10.000,00

85

10.000,00

70

10.000,00

1000 Ljubljana

16.

Stanko Studen
Obrije 23 b
1000 Ljubljana

17.

Stanko Studen
Obrije 23 b
1000 Ljubljana

18.

Irena Jenko
Mladinska ulica 85
1000 Ljubljana

proizvodov na kmet.
gospodarstvih ‐
predelava prim kmet.
proizvodov: lesa ‐
nakup rabljene
opreme za predelavo
kmetijskih proizvodov‐
skobelni stroj, špičalnik
Neposredna prodaja
kmetijskih pridelkov in
izdelkov iz lastnega in
drugih kmetijskih
gospodarstev ‐ nakup
materiala za izgradnjo
ali obnovo prostorov
za trženje
Naložbe v predelavo in
trženje kmet.
proizvodov na kmet.
gospodarstvih ‐
predelava prim kmet.
proizvodov: zelenjave‐
nakup nove opreme za
predelavo kmetijskih
proizvodov ‐ stroj za
rezanje zelja
Naložbe v predelavo in
trženje kmet.
proizvodov na kmet.
gospodarstvih ‐
predelava prim kmet.
proizvodov: mleka ‐
nakup nove opreme za
predelavo kmetijskih
proizvodov‐ oprema za
sirjenje mleka in
izdelavo sira

40

4.772,50

40

1.625,00

65

2.641,31

