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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
za dodelitev državnih pomoči za programe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Moravče v letu 2020 
 
 
PODATKI O VLAGATELJU 

(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite) 

Ime in priimek/naziv 
nosilca 
kmetijskega gospodarstva 
ali Naziv društva oz. 
njegovega združenja: 
 

 Identifikacijska 
številka 
kmetijskega 
gospodarstva            
KMG – MID: 
______________ 

Ime in priimek odgovorne 
osebe (pravna oseba): 

 

Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: 
 
Poštna št./kraj: 

Tel.št./GSM (kontaktna 
oseba): 

 
 

E pošta (kontaktna oseba):   
 

Davčna številka: 
 
 

Matična številka (pravna 
oseba): 

 

Davčni zavezanec (obkroži): 
 DA                                NE 

Številka bančnega računa: 
 
 

Banka, pri kateri je odprt 
račun: 

 

Število vseh članov 
društva1:  

 

Število članov društva, ki 
imajo stalno prebivališče v 
Občini Moravče (na dan 
1.1.2020)2:  

 

Opomba: V primeru, da je vlagatelj majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba) mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet podpore. 

 
1 Izpolnijo samo društva, ki se prijavljajo za Podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
2 Izpolnijo samo društva ki se prijavljajo za Podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
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OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI, ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH 
(ustrezno vpišite, označite) 
 

A. Vrsta naložbe3 (ustrezno označi): 
 

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 

 izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetijskih gospodarstvih 

 gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala) 

 nakup kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti 

 oprema hlevov in gospodarskih poslopij 

 nakup in montaža rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav 

 nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…) 

 nakup računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 
znamk 

 
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 

 urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevne agromelioracije) za površine nad 0,5 ha 

 postavitev oz. urejanje pašnikov za površine nad 0,5 ha (urejanje zemljišč, nakup opreme za 
ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, nakup opreme za ureditev napajališč za živino) 

 
3. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 

 izdelava projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov  

 gradnja ali izboljšanje nepremičnin za dejavnosti predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov  

 nakup ali zakup opreme ali naprav za dejavnosti predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov  

 nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 
znamk 

 
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja 
 
5. Pomoč za gozdarstvo – sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 
 
6. Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije 
 
7. Pomoč čebelarstvu 
 
8. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 
 

 

 
3 Glede na izbrano naložbo prijavitelj v nadaljevanju nadaljuje z izpolnjevanjem ustreznega obrazca: 

- Obrazec 1a: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

- Obrazec 1b: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

- Obrazec 1c: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 

- Obrazec 1č: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 

predelave in trženja 

- Obrazec 1d: Pomoč za gozdarstvo – sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 

- Obrazec 1e: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije 

- Obrazec 1f: Pomoč čebelarstvu 

- Obrazec 1g: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 
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B. Lokacija naložbe: 
 

Občina: Moravče 

Kraj oz. naslov lokacije naložbe:  

V primeru urejanja kmet. zemljišč in 
pašnikov: 
katastrska občina, številka(e) parcel(e) 

 

 
 
 
 

 
V/na __________________, dne_____________ 

 
            ____________________ 
            (Podpis vlagatelja) 

 

 
 
 
 
 


