
Občina Slovenske Konjice Javni razpis 2018 — nakup dodatkovza zorenje gnojevke

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17)
objavlja Občina Slovenske Konjice

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine

Slovenske Konjice v letu 2018

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
|. Predmet razpisa
II. Splošni pogoji in merila za pridobitev sredstev
IIl. Vsebina vloge
IV. Rok in način prijave
V. Postopek obravnave vlog in dodeljevanje sredstev
VI. Nadzor in sankcije

I. PREDMET RAZPISA

Občina Slovenske Konjice objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke
na območju občine Slovenske Konjice.

||. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine
Slovenske Konjice v letu 2018, Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018 na proračunski
postavki 042106 Drugi odhodki — kmetijstvo v višini 4.200 EUR. Višina sofinanciranja je do 50%
stroškov nakupa brez DDV, do porabe sredstev. Nakup mora biti izveden v letu 2018.

2. Upravičenci
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in redijo Živali in imajo

sedež na območju občine in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1

ha primerljivih kmetijskih površin.
- Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti

do občine.
- Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v

Republiki Sloveniji.
- Sredstev po tem razpisu se ne dodeli za davek na dodano vrednost, v primeru, da je

upravičenec zavezanec za DDV.

Vlogo za sredstva v okviru tega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

III. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenem obrazcu z zahtevanimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva
na spletni strani občine Slovenske Konjice httprllwww.slovenskekon'icesil.
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Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 03
757 33 77 ali posredujejo vprašanje na elektronski naslov smil'ana.sichslovenskekon'ice.si.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prijave oziroma vloge z vsemi dokazili je potrebno oddati osebno ali poslati po pošti na naslov:

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice s pripisom »Ne odpiraj -
SOFINANCIRANJE DODATKOV ZA ZORENJE GNOJEVKE2018«.
Rok za oddajo vlog je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. novembra 2018.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJESREDSTEV
Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja. Upoštevale se bodo izključno
popolne, v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge.
V primeru, da vloga ni popolna in skladna z zahtevami razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci
pozvani, da Ie-to v roku 8 dni dopolnijo. Ce tega ne bodo storili oziroma bo vloga kljub dopolnitvi še
vedno nepopolna, bo Ie-ta s sklepom zavržene,
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine
Slovenske Konjice v (nadaljevanju: komisija).
Komisija obravnava vse popolne vloge vsake tri mesece. Vse vloge se morajo obravnavati do 15.
novembra tekočega leta. Komisija pripravi na podlagi pregleda vlog in strokovnega ovrednotenja
vseh zbranih dokazil, najkasneje v roku 15 dni od odprtja vlog, predlog o dodelitvi proračunskih
sredstev.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava. Odločitev
je dokončna. O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispetja popolne vloge, vendar najdlje do porabe v ta namen
zagotovljenih proračunskih sredstev.

VI. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga
določila pogodbe, je Občina Slovenske Konjice upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v
enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.

Številka: 410-0145/2018—2 (126)
Datum: 31. 5. 2018

Občina Slovenske Konjice
Zupan Miran Gorinšek
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OBČINA SLOVENSKE KONJICE

VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC - SOFINANCIRANJE NAKUPA DODATKOV ZA ZORENJE
GNOJEVKE

1. PODATKI O VLAGATELJU

(vpišite podatke oz. ustrezno obkrožite)
Identifikacijskaštevilka kmetijskega gospodarstva KMG
— MID

IME IN PRIIMEK vlagatelja —

nosilca kmetijskega
gospodarstva *

NASLOV Ulica/hišna Št.:

Poštna št./kraj:

Telefon

Naslov elektronske pošte

EMŠO vlagatelja

Davčna številka

Davčni zavezanec1 (obkroži) DA NE
Številka bančnega računa: SI 56 l !

Banka, pri kateri je račun odprt

† V kolikorje vlagatelj zavezanecza DDV, DDV ni upravičen strošek.
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2. IZJAVE VLAGATELJA

Izjavljam,
1

. da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni podjetje v težavah
oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali IikvidacUe,

2. da kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega
sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom;

3. da nimam neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Slovenske Konjice;
4. da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in da z

njimi v celoti soglašam;
5. da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da sem

seznanjen s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi,
6. da sem seznanjen s sankcijami, to je, da moram v primeru ugotovljene nenamenske porabe

sredstev 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 sem za
katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke in da sem za isti namen in iz
istega naslova že pridobil finančna sredstva.

7. da se s sofinanciranjem skuša doseči zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.
8. da nakup dodatka za zorenje gnojevke.
9 da bom v primeru odobritve sredstev hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev

sredstev po tem razpisu, deset let od datuma prejema pomoči;
10. da za namen razpisa dovoljujem Občini Slovenske Konjice pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Za navedene izjave, izpolnjeni obrazec in priložene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

»Spodaj podpisanIY-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v
vlogi, Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa,
omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna
zakonodaja o varstvu osebnihpodatkov. «

Datum: Podpis vlagatelja:

3. OBVEZNE PRILOGE (obkrožlte zap. št. pred opisom dokumentacije, ki jo prilagate)

1.

2.
račun za nakup dodatkov za zorenje gnojevke,
drugo (napišite)
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