OBČINA ROGATEC
POT K RIBNIKU 4
3252 ROGATEC, SLOVENIJA
T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina@rogatec.si, http://obcina.rogatec.si/

Občina Rogatec, na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15popr.) in Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/17), objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Rogatec v letu 2018
I.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:
Občina Rogatec razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2018 v višini 23.600 EUR.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014):
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013):
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja
Ostali ukrepi občine:
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
II.

Višina sredstev

10.000 EUR
5.000 EUR
300 EUR
1.000 EUR
500 EUR
800 EUR
6.000 EUR

UKREPI:

DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU
Splošna določila in kumulacijo državnih pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu določajo 7., 9. in
12. člen Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za
programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: pravilnik).
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Cilji pomoči: 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; doseganje kmetijsko-okoljskopodnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in habitatov ter
povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti,
opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe
neproizvodne; obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih
vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih
organizmov na rastlinah, ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.

Pomoč se ne dodeli za:
 nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
 zasaditev letnih rastlin;
 dela v zvezi z odvodnjavanjem (izjema: ureditev manjših odvodnjavanj na površini do 1 ha nezahtevne agromelioracije);
 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;
 izdelavo fasade na kmetijskem poslopju;
 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;
 davek na dodano vrednost (DDV);
 že izvedene investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje
1
opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin .
Upravičeni stroški:
 stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala
in storitev);
 stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
 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, prva postavitev in obnova ekstenzivnih travniških sadovnjakov visokodebelnih sadnih
sort za zaščito proti eroziji …);
 stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.
Pogoji za pridobitev sredstev:
 vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva,
 2 primerljivi ponudbi oziroma 2 primerljiva predračuna za načrtovano naložbo, ki se
morata glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva (ponudbi oziroma predračuna morata
zajemati enake postavke, glasiti se morata na realno vrednost, upravičenci naj prijavijo tisto
vrednost investicije, ki jo bodo dejansko realizirali in zanjo lahko dostavili dokazilo o izvedbi
oz. račun, lastna vlaganja se ne sofinancirajo; v primeru, da bo končna vrednost naložbe nižja
od njene predračunske vrednosti, občina krije ustrezno procentualno zmanjšan znesek
pomoči),
 naložba ne sme biti pričeta pred oddajo vloge, zaključena pa mora biti do 30.11.2018,
 predložitev fotografije pred in po izvedbi naložbe (razen za kmetijsko mehanizacijo),
 predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
 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,
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Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
 1 ha njivskih površin;
 2 ha travniških površin;
 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov,…;
 0,1 ha rastlinjakov ali
 8 ha plantaže gozdnega drevja.
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predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno,
katastrski prikaz lokacije investicije,
projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
da vlagatelj za isti namen, kot ga navaja v vlogi, ni pridobil občinskih sredstev v zadnjih 5 letih,
da bo naložba v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva, najmanj 5 let po izplačilu
sredstev,
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi kmetijska svetovalna služba,
v primeru, da je investicija večja od 30.000,00 EUR,
nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha kmetijskih površin.

Intenzivnost pomoči:
do maksimalno 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 2.000 EUR za posamezno naložbo.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
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;
 dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih
površin.
Upravičeni stroški:
 stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
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 stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
 ustrezna dovoljenja oziroma načrt za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja,
 2 primerljivi ponudbi oziroma 2 primerljiva predračuna stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč (ponudbi oziroma predračuna morata zajemati enake postavke; v primeru, da bo
končna vrednost stroškov nižja od njene predračunske vrednosti, občina krije ustrezno
procentualno zmanjšan znesek pomoči; lastna vlaganja se ne sofinancirajo),
 kopija katastrskega načrta in program del oziroma mnenje, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,
 ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se bo predvidena nezahtevna
agromelioracija izvedla na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih,
 dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 da vlagatelj za isti namen, kot ga navaja v vlogi, ni pridobil občinskih sredstev v zadnjih 5 letih,
 naložba ne sme biti pričeta pred oddajo vloge, zaključena pa mora biti do 30.11.2018.
Intenzivnost pomoči:
 do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

2

V skladu z 78. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih so nezahtevne agromelioracije:
a) izravnava zemljišča,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
č) nasipavanje rodovitne zemlje,
d) odstranitev kamnitih osamelcev,
e) ureditev obstoječih poljskih poti,
f)
ureditev gorskih in kraških pašnikov,
g) apnenje,
h) ureditev manjših odvodnjavanj na površini do 1 ha in
i)
založno gnojenje.
3/7

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 1.000
EUR.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči: 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.
Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s
sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
višina sofinanciranja občine skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne
premije.
3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
Cilj pomoči: zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in
gozdarskem sektorju.
Upravičenci do pomoči:
člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega,
srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
Upravičeni stroški:
 stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih
dejavnosti;
 stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno
zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa
znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči: pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za
stroške potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do
pomoči.
Pogoji za pridobitev:
 dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
 program dejavnosti prenosa znanja in informiranja, s predračunom stroškov na posameznega
udeleženca;
 prednost do sofinanciranja dejavnosti imajo izvajalci, ki dejavnost izvedejo na območju Občine
Rogatec.
Intenzivnost pomoči:
 do 100 % upravičenih stroškov.
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DE MINIMIS POMOČI
Splošna določila in kumulacijo de minimis pomoči določata 18. in 19. člen pravilnika.
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči: diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Upravičeni stroški:
 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.
Podpore se ne dodelijo za:
 investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
 investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
 davek na dodano vrednost (DDV)
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 opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let
po zaključeni naložbi,
 predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno,
 projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe,
 poslovni načrt za izvedbo naložbe v vrednosti nad 50.000 EUR s predračunom stroškov,
 predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
 2 primerljivi ponudbi oziroma 2 primerljiva predračuna za načrtovano naložbo (ponudbi
oziroma predračuna morata zajemati enake postavke, glasiti se morata na realno vrednost,
upravičenci naj prijavijo tisto vrednost investicije, ki jo bodo dejansko realizirali in zanjo lahko
dostavili dokazilo o izvedbi oz. račun, lastna vlaganja se ne sofinancirajo; v primeru, da bo
končna vrednost naložbe nižja od njene predračunske vrednosti, občina krije ustrezno
procentualno zmanjšan znesek pomoči),
 finančno konstrukcijo naložbe s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te.
Intenzivnost pomoči:
 do maksimalno 50 % upravičenih stroškov,
 pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis
pomoči.
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja
Cilji pomoči: 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.
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;
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registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine.

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.
Pogoji za pridobitev sredstev:
 račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na
kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
Društva morajo k vlogi priložiti še naslednjo dokumentacijo:
 evidenca o članstvu (podatek o številu vseh članov društva ter poimenski seznam in število
članov iz občine Rogatec),
 finančno ovrednoten program dela za leto 2018, iz katerega je razvidno, da je bilo
izobraževanje oz. usposabljanje, ki je predmet sofinanciranja, planirano,
 finančno poročilo za leto 2017,
 izjavo, da za prijavljen program izobraževanja oz. usposabljanja v tekočem letu niso pridobili
občinskih sredstev.
Intenzivnost pomoči:
 do 100 % upravičenih stroškov,
 pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis
pomoči.
OSTALI UKREPI OBČINE
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Cilji pomoči:
 ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju;
 pomoč pri stroških delovanja neprofitnih organizacij oz. združenj (društev), dejavnih na
področju kmetijstva in razvoja podeželja;
 dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Upravičenci do pomoči:
društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju
občine in imajo sedež v občini.
Upravičeni stroški:
 materialni stroški, potrebni za osnovni namen delovanja društva oz. združenja (stroški
pogostitev in gostinskih storitev oz. nakupa materiala za namen pogostitve niso upravičeni
stroški);
 na področju izobraževanja in usposabljanja se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in
materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna
izobraževanja, krožki, tečaji, strokovne ekskurzije, ..) kot so najem prostora, honorar izvajalcu,
oglaševanje, gradivo za udeležence;
 stroški publikacij (letakov, plakatov, katalogov,…) in internetnih strani, za namen informiranja
in osveščanja širše javnosti s ciljem razvijanja dejavnosti na podeželju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
 finančno ovrednoten program dela za leto 2018,
 finančno poročilo za leto 2017,
 evidenca o članstvu (število vseh članov ter posebej poimenski seznam z navedbo občine
stalnega prebivališča),
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da za prijavljen program v tekočem letu niso pridobili občinskih sredstev.

Intenzivnost pomoči:
 do 100 % upravičenih stroškov oziroma do 2.000 EUR.
III.

VLOGE:

Vsebina vloge:
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis z izpolnjenim ustreznim razpisnim obrazcem z nazivom: »Vloga
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Rogatec v letu 2018« in predloženimi vsemi zahtevanimi prilogami ter izjavami.
Obravnavanje vlog in dodelitev pomoči:
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo prejete vloge obravnavala v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog, to je najkasneje do
8.3.2018 oziroma do 8.11.2018 za ukrep pod zap. št. 5. Delež sofinanciranja po posameznih ukrepih
komisija določi glede na število prispelih popolnih in upravičenih vlog, višino upravičenih stroškov ter
višino razpoložljivih razpisanih sredstev.
Upravičencem bo na predlog komisije izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep, ki
ga pripravi občinska uprava Občine Rogatec najkasneje do 8.4.2018 oziroma do 20.11.2018 za ukrep
pod zap. št. 5. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega
upravičenca, kateremu morajo biti priložena dokazila najkasneje do 30.11.2018.
Zahtevek upravičenca mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov…).
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
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.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po pravilniku,
deset let od datuma prejema pomoči.
IV.
ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:
Rok za prijavo na javni razpis je za ukrepe od zap. št. 1 do vključno 4 ter za ukrep pod zap. št. 6,
28.2.2018. Rok za prijavo na ukrep pod zap. št. 5 je 31.10.2018. Za pravočasne vloge se štejejo vse
vloge, ki bodo prispele do navedenih datumov ali so do teh datumov oddane na pošto. Vloga mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Če vloga ne
bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan za dopolnitev. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti na Občino Rogatec ali poslana na naslov: Občina Rogatec,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis KMETIJSTVO 2018« ter
opremljena z imenom in naslovom vlagatelja.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na Občini Rogatec ali na spletnem
naslovu http://obcina.rogatec.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom pa so na voljo na tel. št. 812
10 00 (ga. Simona Arzenšek) oziroma preko e-pošte: simona.arzensek@rogatec.si.
Številka: 331-0001/2018
Datum: 16.1.2018
Občina Rogatec
župan
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
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