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Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 24/16), Občina Vodice objavlja prejemnike nepovratnih sredstev iz 
Proračuna Občine Vodice v letu 2020.  
 
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2020 so sredstva prejeli naslednji prejemniki: 
 

Prejemnik sredstev  Ukrep Znesek 
sofinanciranja 

Boštjan Debevc, Skaručna 
33, 1217 Vodice 

pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1.166,93 € 

Franci Debevec, Polje pri 
Vodicah 25, 1217 Vodice 

pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1.733,07 € 

KGZS – Zavod Ljubljana, 
Gospodinjska ulica 6, 1000 
Ljubljana 

zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 4.854,11 € 

 
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice v letu 2020 so sredstva prejeli 
naslednji prejemniki:  
 

Prejemnik sredstev Ukrep Znesek sofinanciranja 

Simon Kralj s.p., Repnje 17, 
1217 Vodice (dve vlogi) 

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

1.000,00 € 

Tesarstvo Kralj d.o.o., Repnje 
17, 1217 Vodice 

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

1.000,00 € 

Interel d.o.o., Bukovica pri 
Vodicah 37, 1217 Vodice 

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

839,73 € 

Domen Bizant s.p., Dobruša 5B, 
1217 Vodice 

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

1.000,00 € 
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Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 24/16), Občina Vodice objavlja prejemnike nepovratnih sredstev iz 
Proračuna Občine Vodice v letu 2021.  
 
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2021 so sredstva prejeli naslednji prejemniki: 
 

Prejemnik sredstev  Ukrep Znesek 
sofinanciranja 

Anton Kosec, Šinkov Turn 
52, 1217 Vodice 

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 247,07 € 

Boštjan Debevc, Skaručna 
33, 1217 Vodice 

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1.096,56 € 

Franci Debevec, Polje pri 
Vodicah 25, 1217 Vodice 

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1.556,37 € 

KGZS – Zavod Ljubljana, 
Gospodinjska ulica 6, 1000 
Ljubljana 

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 4.596,08 € 

 
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice v letu 2021 so sredstva prejeli 
naslednji prejemniki:  
 

Prejemnik sredstev Ukrep Znesek sofinanciranja 

Gradbene storitve, Uroš Jeglič 
s.p., Koseze 24, 1217 Vodice 

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

242,50 € 

CVETLIČARSTVO, UROŠ 
KNOLL S.P., Skaručna 24B, 
1217 Vodice  

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

306,97 € 

Interel d.o.o., Bukovica pri 
Vodicah 37, 1217 Vodice 

spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj 

1.000,00 € 
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