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Na podlagi 1. odstavka 10. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15-popr.; 
v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in v skladu s 36. členom Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 
29/18), izdajam naslednji 

 
SKLEP 

 
I. Za izvedbo postopka javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev upravičencem po 

Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Rogatec, se imenuje strokovna komisija v naslednji sestavi: 
1. Simona Arzenšek, področna svetovalka Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec – 

predsednica 
2. Lavra Gregorčič, višja svetovalka za proračun in javne finance – članica 
3. mag. Suzana Likar, višja svetovalka področja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec – članica  
 

II. V izogib nasprotja interesov člani komisije ne smejo biti interesno povezani s prijavitelji 
na navedeni javni razpis. 

 
Obrazložitev: 
S sklepom župana se, na podlagi prvega odstavka 10. člena pravilnika, imenuje komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa ter dodelitve finančnih sredstev upravičencem. Komisija mora pred 
odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti ali je vsebina razpisne dokumentacije 
pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis, nadalje pa je pristojna tudi za 
obravnavo vlog, prispelih na javni razpis ter za pripravo predloga za dodelitev sredstev upravičencem. 
Delež sofinanciranja po posameznih ukrepih komisija določi glede na število prispelih popolnih in 
upravičenih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino razpoložljivih razpisanih sredstev.  
 
Naloge komisije so:  

- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije, 
- pregled prispelih prijav na javni razpis, 
- vrednotenje prijavljenih vlog in programov v skladu z določili pravilnika ter dodelitev finančnih 

sredstev upravičencem, 
- priprava zapisnikov sej, 
- nadzor komisije  nad dodeljenimi sredstvi upravičencem,  
- preverjanje izvedbe investicij na terenu, 
- priprava poročila o dodelitvi finančnih sredstev,  
- izvajanje nadzora in sankcij v skladu z določili 25. člena pravilnika. 

 
V skladu s smiselno uporabo četrtega odstavka 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne 
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v 
zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v 
izven zakonski skupnosti. Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom 
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). V skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) mora biti uradna 
oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. 
Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila 
kakšen nedovoljen zasebni interes. 
 
                
             Martin Mikolič, l.r.   
                       župan 
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