
Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, 
št. 3/15, 6/15 in 8/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Odloka o proračunu 
Občine Moravče za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17 in 1/18) objavlja  

 
JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA PROGRAME OHRANJANJA IN 
SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MORAVČE V 

LETU 2018 
 

 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Občina Moravče razpisuje nepovratna finančna sredstva za programe ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Moravče v letu 2018, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 
702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. 
Občina Moravče bo dodelila nepovratna finančna sredstva za sledeče ukrepe: 
 
Skupinske izjeme v kmetijstvu: 

a) UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe komisije (EU) 
št. 702/2014): 

- Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 

b) UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijski proizvodov (17. 
člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014) 
 

Pomoči »de minimis«: 
c) UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 

na kmetiji ter predelave in trženja (Uredba komisije (EU) št. 1407/2013) 
 
 

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
 
Sredstva v skupni višini 34.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Moravče za leto 2018. 
 
Višina sredstev po posameznih ukrepih 

1. Skupinske izjeme v kmetijstvu: 
- za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 16.500,00 EUR 
- za UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov: 

6.000,00 EUR 
2. Pomoči »de minimis« 
- Za UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 

dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja: 11.500,00 EUR 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter 
skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Moravče za programsko obdobje 2015–2020. 
 



V kolikor sredstva za posamezni ukrep ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep 
v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Moravče za leto 2018. V kolikor bo glede na 
število vlog in višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo 
vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. 
 
III. UKREPI 
 
1. Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo: 
- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 

pašniki);  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;  
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 
Upravičenci do pomoči: 
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 

naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju 

občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; 
- z minimalni obseg primerljivih kmetijskih površin 0,5 ha. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še: 
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o 

teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 
- kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar 

je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča. 

 
Finančne določbe:  
- najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih; 
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 

5.000 EUR; 
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo.  
 
 
 
 



2. Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijski proizvodov  
 
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.  
 
Upravičeni stroški: 
- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih 

proizvodov, 
- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  
- splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe); 
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 

znamk. 
 
Pomoč se ne dodeli za: 
- obratna sredstva; 
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; 
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 
- naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane; 
- naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. 

 
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 
1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v 
navedeni uredbi. 
 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še: 
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v 

kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči; 

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;   

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja; 

- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva 
okolja; 

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja 
vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo; 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba; 
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi. 

 
Upravičenci: 
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih 

proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju 
občine.  

 
Finančne določbe: 
- najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. 



Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba.  

 
3.  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja 
 
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih 
družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane 

z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; 

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 

Upravičenci do pomoči: 
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo 

ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju občine. 

 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še: 
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oz enotno podjetje 

prejelo na podlagi uredbe (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb, v predhodnih dveh ali v 
tekočem proračunskem letu; 

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in 
zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih; 

- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja; 

- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 16. 
člena Pravilnika; 

- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na 
kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov. 
 

 
K zahtevku za izplačilo sredstev iz občinskega proračuna bo moral izvajalec  po opravljenem 
izobraževanju oziroma usposabljanju priložiti račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za 
katere se uveljavlja pomoči. Dokazila oziroma račun se morajo nanašati na datum opravljene 
storitve od 1.1.2018 do 30.11.2018. 

 
Finančne določbe: 

- najvišji delež pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. 



Ne glede na to določilo se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 17. člena  pravilnika (200.000 oziroma 100.000 
EUR). 
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. 

 
IV. VLOGA 
 
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje: 
- izpolnjen prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev državnih pomoči za 

programe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravče v 
letu 2018« 

- obvezne priloge k vlogi (dodatna dokumentacija), ki so navedene pri posameznemu ukrepu 
in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem 
razpisu. 

 
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
na sedežu Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče in na spletni strani www.moravce.si  
 
V. OBRAVNAVA VLOG 
 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev 
upravičencem po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije pooblaščena oseba, imenovana 
s strani župana.  
 
Pravnomočna odločba bo podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V pogodbi se bodo 
podrobneje uredili način in pogoji koriščenja odobrenih sredstev. Sredstva se bodo izplačala po že 
izvedeni naložbi. Podlaga za izplačilo bodo poleg sklenjene pogodbe tudi predloženi računi za 
izvedeno naložbo, ustrezna dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec predložil po končani 
naložbi ter zapisnik o opravljenem ogledu realizirane naložbe, ki ga bo opravila tri članska komisija 
občinske uprave Občine Moravče. 
 
VI. ROK ZA PRIJAVO 
 
Rok za prijavo na javni razpis je petek, 30. marec 2018.  
Pijave z izpolnjenimi obrazci morajo biti oddane osebno v Glavni pisarni ali s priporočeno pošto 
na naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI 
RAZPIS – KMETIJSTVO 2018– NE ODPIRAJ«.  
 
VII. DODATNE INFORMACIJE 
 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/724-71-40. Kontaktna oseba je Matej 
Rauch. 
 

 
Občina Moravče 

 
Številka: 430-0001/2018-1 
Datum: 14.02.2018 


