
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Številka: 330-0002/2020 
Datum: 26.5.2020 

 
 

 

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica v letu 2020 

 
Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list 

RS, št. 24/16) se na spletni strani Občine Žirovnica objavlja prejemnike in višino sredstev po 

zaključenem Javnem razpisu za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v občini Žirovnica v letu 2020, ki je bil 21.1.2020 objavljen na spletni strani: 

www.obcina.zirovnica.si. Rok za prijavo na razpis je bil 16.3.2020. 

 

Za leto 2020 so bili razpisani sledeči ukrepi: 

 
ukrep št. 1.: pomoč za naložbe v opredmetena osnovna sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov, 

znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 4.000 EUR. 
okvirna višina proračunskih sredstev: 10.000 EUR 

 

ukrep št. 3: pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah - deminimis 
višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov, 

znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 2.000 EUR 
Okvirna višina proračunskih sredstev: 2.000 EUR 

 

ukrep št. 4: pomoč za nove investicije za delo v gozdu - deminimis 
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov 

Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 EUR 
okvirna višina proračunskih sredstev: 1.000 EUR. 

 
ukrep št. 5: podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

višina pomoči: do 100 % upravičenih stroškov za društva s sedežem v občini, do 20% upravičenih 

stroškov za ostala društva 
znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 6.000 EUR 

okvirna višina proračunskih sredstev: 9.000 EUR. 
 

Razpis je vseboval tudi določbo, da v kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na 

razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. 
 

  

 

Breznica 3, 4274 Žirovnica 

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109 

http://www.obcina.zirovnica.si/


Prejemniki in višina dodeljenih sredstev po posameznih ukrepih: 

 

 
ukrep št. 1.: pomoč za naložbe v opredmetena osnovna sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
 

vlagatelj predmet znesek  

Rakar Stanislav travniška brana 549,00 
Dolar Janez vrtavkasti zgrabljalnik SIP 2.650,00 

SKUPAJ  3.199,00 

Nerazdeljena sredstva v višini 233 EUR so se prerazporedila na ukrep št. 4. 

 
 

ukrep št. 3: pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah - deminimis 
Ker ni bilo prijav za ta ukrep, so se razpoložljiva sredstva prerazporedila na ukrep št. 4 

 

 
ukrep št. 4: pomoč za nove investicije za delo v gozdu - deminimis 

 

vlagatelj predmet investicije znesek  

Koselj Metka motorna žaga 419,00 
Žvan Anton krožna žaga Krpan 814,00 

SKUPAJ  1.233,00 

 
 

ukrep št. 5: podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 
 

Predmet sofinanciranja je delovanje društev v letu 2020: 

društvo znesek 

Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom 700,00 

Konjeniški klub Stol 6.000,00 

ČD A. Janše Breznica 2.000,00 

Društvo rejcev drobnice Zg. Gorenjske 100,00 

Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline 100,00 

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske 100,00 

SKUPAJ 9.000,00 

 
 


