Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 81/07) in Odloka o proračunu Občine Naklo za leto
2015 (Ur.l.RS, št. 91/14, UGSO ŠT. 26/15) objavlja Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo
Javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Naklo za leto 2015
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Naklo preko naslednjega ukrepa:

I.

Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih

1. Okvirna višina sredstev: 1.200,00 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih
gozdarstva.

programov s področja kmetijstva in

3. Splošni pogoji upravičenosti:
- dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
- potrdilo o vpisu za šolsko leto 2015/2016.
4. Višina pomoči: do 400,00 EUR/dijaka (neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva sredstva

Rok za oddajo vlog
- do 15.10.2015 za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih
programih
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno na naslov Občina Naklo, Stara cesta 61,
4202 Naklo.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja
na hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisano:
»Ne odpiraj – Javni razpis za kmetijstvo 2015»
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
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Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa ter obrazec vloge, vzorec
pogodbe in drugo, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine
Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, ter na spletni strani Občine Naklo http:// naklo.si/.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Naklo ali na telefonski številki
04/277-11-15, kontaktna oseba je Jana Mihelič.

Obravnava vlog:
- Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo
obravnavala pristojna komisija. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal
direktor občinske uprave.
- Odpiranje vlog bo najkasneje v roku 15 dni po datumu določenem za oddajo vloge.
Odpiranje vlog ni javno.
- 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 dopolnitve je 8 dni od
prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže,
neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
- Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 15 dni od odločitve
komisije o dodelitvi sredstev. Upravičenci bodo o izboru obveščeni s sklepom in
hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

Datum: 31.08.2015
Številka: 430-0032/2015

MARKO MRAVLJA, l. r.
ŽUPAN OBČINE NAKLO
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