Občina Mokronog-Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skladnosti državne pomoči št. K-BE 0472241170-2016 z dne 06.07.2015 in v skladu 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015 - 2020 (Uradni list RS, št. 55/15),
objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini MokronogTrebelno za leto 2019

I. SPLOŠNI DEL
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

UKREPI:
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev = 4.800 €;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov = 300 €)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije
702/2014/EU);
POMOČI DE MINIMIS
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)
OSTALI UKREPI OBČINE
5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in
razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja
javnih financ)

Višina
sredstev
5.100 €

500 €

1.000 €

5.800 €

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči, so:
 pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 14, 15, 28 in 29 Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014, primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem
sektorju, imajo sedež na območju občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
 pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de
minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju občine;
 registrirana stanovska društva in interesna združenja v primeru ukrepa za podporo delovanju
društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in podeželja na območju
občine in imajo sedež oz. podružnico v Občini Mokronog-Trebelno in izvajajo programe pretežno
za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
 Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v občini Mokronog-Trebelno se
zagotavljajo v proračunu Občine Mokronog-Trebelno. Višina sredstev je določena z Odlokom o
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 (Ur. list RS, št. 27/18, Uradno glasilo e-občine
9/18 in 2/19).
 V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za
javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
 Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13. do vključno 16. pravilnika,
ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 28 in 29 Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
 Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako
kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno
pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
 Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena
82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št.
702/2014.
 Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v
smislu Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, glede na iste upravičene stroške, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije
(EU) št. 702/2014.
 Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012. Pomoč de
minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo
de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje
(200.000,00 EUR).
 Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se izvajajo na območju Občine Mokronog-Trebelno, se
dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v
obliki subvencioniranih storitev.
 Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni
učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti.
 Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta
oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske
pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.
 Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani višini, ne more ponovno
kandidirati na tem javnem razpisu.
 Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
 Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po predložitvi
zahtevkov z vsemi zahtevanimi verodostojnimi dokazili o izvedenih nalogah. Zahtevek je
potrebno vložiti najkasneje do 29.11.2019.
 Občina izplačuje upravičencem sredstva do skupne vrednosti, določene za posamezni namen.
 Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so
navedeni v javnem razpisu.
 O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, odloča strokovna komisija, ki je imenovana s
strani župana, odloča pooblaščena oseba.
 Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni po prejemu sklepa. Odločitev župana
je dokončna.
 Obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v kateri
so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

V. NADZOR IN SANKCIJE
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA
PRIDOBITEV SREDSTEV
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri dodeljevanju
proračunskih sredstev:
II. UKREPI
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)
Namen ukrepa:
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna
naložba presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč,
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
- preprečevanje zaraščanja podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini;
(2) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih
od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.800 €
Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetiji;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; razen traktorjev
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže
za nasade nad 0,3 ha skupnih površin);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in
imajo sedež na območju občine ter katerih naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih
površin.
Pogoji za pridobitev:
- 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;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar najvišji znesek pomoči
lahko znaša 5.000 EUR. Vrednost celotne investicije ne sme presegati 50.000 EUR (majhne
investicije) brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev znaša: 300 €
Namen ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha,
- 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 ipd.), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki

-

ležijo na območju občine in imajo sedež na območju občine ter katerih naložba se izvaja na
območju občine;
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih
površin.

Pogoji za pridobitev:
- 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 ali izris obravnavanega GERK-a s podatki 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;
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
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.

3. POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Višina razpisanih sredstev znaša 500 €.
Namen ukrepa:
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih
dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju občine s sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče
leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.
5. POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER
NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI – DE MINIMIS
Višina razpisanih sredstev znaša 1.000 €.
Namen ukrepa:
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske
dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
- 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;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
6. PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RAZVOJA
PODEŽELJA (106. i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13
Višina razpisanih sredstev znaša 5.800 €.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s
področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno
pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.
Upravičeni stroški:
1) materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj, kot so: stroški ustrezne
infrastrukture za delovanje (najem prostorov), materialnih stroškov in stroški dela pisarne ter
organov, (stroški prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo maksimalno 25% vseh
stroškov upravičene realizacije projekta) ipd.;
2) stroški povezani:


s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne
ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize, nakup opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, (stroški prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo
maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) ipd.;



z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične
dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi
tehnične dediščine, razstave, tekmovanja, (stroški prehrane oziroma pogostitve lahko
predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) ipd.;



s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega
ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij; (stroški
prehrane oziroma pogostitve lahko predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov
upravičene realizacije projekta) ipd.;



z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k
prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija
samostojnih oz. društvenih prireditev (stroški prehrane oziroma pogostitve lahko
predstavljajo maksimalno 25% vseh stroškov upravičene realizacije projekta) ipd.;

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
-

finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja,
seznam članov.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
1. Redna dejavnost društva
600 €

materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj (za vsakega člana, ki je
plačal članarino )
 do 50 članov
5 točk
 od 51 do 100 članov
10 točk
 od 101 in več članov
15 točk
 za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva
10 točk
2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti
5.200€
 stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo društva
 stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj,
 stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja
kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja,
 stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega,
regionalnega, državnega in mednarodnega pomena,
Sredstva za sofinanciranje posameznih aktivnosti se razdeli sorazmerno na prispele vloge
upravičencev.
Upravičenci do pomoči:
Registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva,
čebelarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež oz. podružnico v Občini Mokronog-Trebelno in
izvajajo programe pretežno za prebivalce občine Mokronog-Trebelno.
Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov.
VI. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. aprila 2019 na naslov Občina MokronogTrebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s
priporočeno pošto do 15.04.2019 (datum poštnega žiga na dan 15.04.2019).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali NALOŽBE (urejanje)«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DOPOLNILNA DEJAVNOST-DE MINIMIS«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DELOVANJE DRUŠTEV«

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom
zavržene.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Mokronog-Trebelno, bo z odpiranjem vlog
začela 18.4.2019 v prostorih Občine Mokronog-Trebelno. Odpiranje ne bo javno.
(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot
nepopolna.
(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril
navedenih v javnem razpisu.
(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi
sredstev) Občine Mokronog-Trebelno najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od
prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od
vloge za pridobitev sredstev
(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega
upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2019, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zahtevek mora vsebovati naslednjo
dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem
računu), druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o
opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen
ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Mokronog-Trebelno najkasneje do
29.11.2019.
IIX. DODATNE INFORMACIJE
1. Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu-e občine in na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno
http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija in na občinski
oglasni deski.
2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan
na telefonski številki 07/ 34 98 263 (Marijana Jereb), e-naslov: marijana.jereb@mokronog-trebelno.si
ali v prostorih občine.
Številka: 331-0003/2019
Datum: 26.02.2019
ŽUPAN
Anton MAVER

