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Številka: 330-0006/2019-59 
Datum: 18. 11. 2019 
 
V skladu z 10. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Občina 
Oplotnica posreduje informacije javnega značaja v zvezi s postopkom javnega razpisa. 
 

POROČILO O IZPLAČANIH SREDSTVIH PO JAVNEM RAZPISU ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA OBČINE OPLOTNICA V LETU 2019 

Zaključen je postopek javnega razpisa, objavljenega na spletni strani občine, na naslovu 
www.oplotnica.si. Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
za leto 2019. 
 
Za izvedbo postopka izvedenega  javnega razpisa je bila, po sklepu župana, imenovana komisija v 
sestavi: Ivica Podkrajšek, predsednica in dve članici Stanka Pažek in Terezija Kočnik. 
 

  
 
Vlagateljem so bila izplačana sredstva v višini 20.343,49 €, s tem, da je en vlagatelj odstopil od že 
dodeljenih sredstev v višini  321,54 €, pri drugem pa se je spremenil nosilec kmetijskega gospodarstva.  
 

Zap.
št. 

Priimek in ime  Naziv naložbe 
Znesek izplačanih 

sredstev  

1. Vodovnik Gregor 
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi 

2.701,75 € 

2. Volavc Stanko   
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi 

720,90 € 

3. Rak Sebastijan   
Pomoč pri naložbah v gradnjo, nakup ali 
izboljšanje nepremičnin 

1.968,67 € 

4. Pem Boris  
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi  

1.332,30 € 

5. Gošnjak Janez 
Pomoč pri naložbah v gradnjo, nakup ali 
izboljšanje nepremičnin 

3.000,00 € 

6. Pliberšek Franc  
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi 

3.000,00 € 

7. Stoklas Marija  
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi 

2.495,00 € 

8. Lubej Danilo 
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi 

2.375,00 € 

9. Brglez Patricija  
Pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, 
vključno z računalniškim programi 

2.749,87 € 

 SKUPAJ:   20.343,49 € 

http://www.oplotnica.si/
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Na podlagi verodostojnih listin se je sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva upoštevala pri 
izplačilu sredstev.  
 
Vsa sredstva so bila izplačana za »Skupinske izjeme v kmetijstvu« Ukrep 1: Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo, Podukrep 1. 1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 20.343,49 €. Sredstva ostalih 
razpisanih ukrepov in podukrepov so ostala neporabljena.  
 
 
 
 

 


