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OBVESTILO O REZULTATIH ZAKLJUČENEGA JAVNEGA RAZPISA 

ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA OBČINE 

OPLOTNICA V LETU 2019  

 

 

 

Po zaključenem javnem razpisu o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja Občine Oplotnica v letu 2019 ugotavljamo:  

 

Sredstva so prejemnikom dodeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega 

razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in 

izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica 

za programsko obdobje 2015-2020.  

 

Razpisana sredstva po javnem razpisu so bila 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                             26.000,00 € 

- PODUKREP 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov                 2.200,00 € 

 

DE MINIMIS POMOČI 

UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji        2.000,00 €. 

 

Komisija za pregled in obravnavo vlog, prispelih na javni razpis o dodeljevanju pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Oplotnica v letu 2019 je bila imenovana 

po sklepu župana, sestavljena iz predstavnikov kmetijsko svetovalne službe in občinske 

uprave. 

 

Na razpis je prispelo deset vlog, od katerih je bilo šest popolnih, štiri vloge pa so vlagatelji 

pravočasno dopolnili. 

 

Prijaviteljem so bila s pravnomočnimi odločbami dodeljena sredstva v skupni višini 

20.665,03 EUR, in sicer: 
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Pri podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev smo razdelili sredstva v višini: 

 

➢   4.968,67 € - za pomoč pri naložbah v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin 

➢ 15.696,36 € - za pomoč pri nakupu ali zakupu strojev in opreme, vključno z 

računalniškim programi. 

 

Pri podukrepu 1. 2 – urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov so ostala sredstva nerazdeljena, 

ker ni bilo vlog. 

 

Prav tako pri pomoči de minimis za »ukrep 7« ni bilo vlog, sredstva so ostala nerazdeljena.  

 

Vsi upravičenci morajo, v skladu z razpisnimi pogoji, investicijo zaključiti do 30. 10. 2019 in 

skupaj z dokazili (računi, potrdilom o plačilu računa) podati zahtevek za izplačilo odobrenih 

sredstev.  

 

 

 

Pripravila 

Terezija Kočnik, dipl. ekon.  

 

 

 


