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, 8/15 in 6/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13, 81/16) ter Odloka o proračunu
Občine Moravče za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 8/18, 3/19 in 6/19) objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA PROGRAME OHRANJANJA IN
SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MORAVČE V
LETU 2019
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 2019, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št.
1407/2013.
Občina Moravče bo dodelila nepovratna finančna sredstva za sledeče ukrepe:
Pomoči »de minimis«:
a) UKREP 12: Pomoč za gozdarstvo – sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak (Uredba
komisije (EU) št. 1407/2013)

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v skupni višini 10.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Moravče za leto 2019.
Višina sredstev po posameznih ukrepih
1. Pomoči »de minimis«
- Za UKREP 12: Pomoč za gozdarstvo – sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak: 10.000,00
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 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. Pomoč za gozdarstvo - sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak
Pomoč se lahko dodeli za namen izgradnje gozdnih vlak.

Upravičeni stroški:
- stroški, ki nastanejo z izgradnjo gozdnih vlak (delo z bagrom ali rovokopačem, žlica ali
udarno kladivo).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma zakupu gozdne parcele/površine na območju občine, in sicer najmanj 1 ha.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še:
- elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove Slovenije,
- soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, preko katerih poteka gozdna vlaka
Finančne določbe:
- najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov;
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo lahko znaša do 2500 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 2019«
- obvezne priloge k vlogi (dodatna dokumentacija), ki so navedene pri ukrepu in s katerimi
dokazujejo izpolnjevanje pogojev za ukrep, 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 četrtek, 10. oktober 2019.
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 2019– NE ODPIRAJ«.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/724-71-40. Kontaktna oseba je Sara
Flis.
Občina Moravče
Številka: 430-0173/2019-1
Datum: 28.08.2019

