Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št. 20/19) in 8. člena
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za
programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. list RS, št. 49/15) Občina Kamnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Kamnik v letu 2019 – UKREP: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih
programih

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2019, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št.
702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV V LETU 2019
Sredstva v višini 4.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2019.

Ukrep:

Višina
sredstev

Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

4.000 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 Kamnik za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik).
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva
v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 prenesejo na ukrepe, kjer bo
prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. 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.

III. UPRAVIČENCI – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(4) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva pravnomočnosti sklepa o
sofinanciranju s strani Občine Kamnik in do rokov za oddajo zahtevka.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih
obveznosti do občine ali do države.
(6) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
(7) Pomoči po tem pravilniku se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
(9) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri
ukrepu razpisa.

IV. UKREP: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v kmetijskih programih za šolsko
leto 2019/2020.
(2) Pogoji za pridobitev pomoči:
-

dijak mora biti član kmetijskega gospodinjstva

V skladu s 6. členom pravilnika mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register
kmetijskih gospodarstev in imeti sedež na območju občine.
(3) Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo
-

kopijo zadnjega šolskega spričevala;

-

potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),

-

potrdilo o vpisu

(4) Upravičenci do pomoči:
-

dijaki, ki se šolajo v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih.

(5) Finančne določbe:
-

do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemno informacijski pisarni ter
na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si).
Informacije v zvezi z javnim razpisom: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
gospodarske javne službe in finance (Katarina Ščetinin, tel. 8318-127 ali po e-pošti:
katarina.scetinin@kamnik.si).

VI. NAČIN IN KRAJ ODDAJE VLOG
Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah
na naslov Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne
službe in finance, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Na vlogi mora biti naslov vlagatelja in ustrezen pripis:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2019 - ŠOLANJE«
Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemno
informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1).
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo
vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.
Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.

VII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave na spletni strani Občine Kamnik in se zaključi 3.
10. 2019 ob 13:00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež Občine Kamnik).

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija,
ki jo imenuje župan. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,

neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku
ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičencem bo izdan
sklep o višini odobrenih sredstev. Na podlagi sklepov občina z upravičenci sklene pogodbo, s
katero se podrobneje opredelijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.

IX. 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 lahko preverja tudi Nadzorni odbor
Občine Kamnik.
(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.

(3) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V kolikor odobrenih sredstev upravičenec ne izkoristi v pogodbeno določenem roku izgubi
pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
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