PREGLED RAZPISA S PODROČJA ŠTIPENDIJ ZA BODOČE
PREVZEMNIKE KMETIJ
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2017 –
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

S sklepom št. 330-0012/2016 z dne 3.1.2017 so bili s strani župana Občine Sevnica, Srečka Ocvirka
imenovani člani komisije za obravnavo prijav za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini
Sevnica v sestavi:
- predsednica: Tanja Novšak, članica odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
- član: Vincenc Sitar, član odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
- članica: Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti.
Javni razpis za dodelitev štipendije bodočim prevzemnikom kmetij je bil odprt od 1.9.2017 do
16.10.2017. Štipendije se dodelijo rednim dijakom in študentom, ki se izobražujejo na področju
kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine in bodo po končanem šolanju ostali in delali na kmetiji
ko njeni bodoči prevzemniki kmetij.
Dne 24.10.2017 je komisija za obravnavo vlog odprla prijave in vlagatelje pozvala k dopolnitvam.
Na podlagi popolnih vlog so bili dne 7.11.2017 izdani sklepi o dodelitvi sredstev 4 vlagateljem, vloga 1
vlagatelja se zavrne, ker le ta ne izpolnjuje splošnih določil – pogojev za upravičence (vlagatelj je
prejemnik državne štipendije, ki je ni mogoče kombinirati s štipendijo za bodoče prevzemnike kmetij).
Višina razpisnih sredstev je znašala 14.280,00 EUR oz. 170,00 EUR mesečno (2.040,00 EUR/letno) na
upravičenca in se izplačuje 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolskega leta 2017/2018.
a. Razpisna sredstva: 14.280,00 EUR
b. Dodeljena sredstva (po sklepih): 8.160,00 EUR
c. Število vlagateljev: 5 (1 vloga se zavrne, ker vlagatelj ne izpolnjuje splošnih določil – pogojev
za upravičenca)
d. Število odobrenih vlog: 4
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NAZIV SREDNJE
ŠOLE / FAKULTETE
JERNEJ GAČNIK, Tržišče Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma, Kmetijska
šola Grm in biotehniška
gimnazija
ANDREJA BECI, Loka pri Univerza v Ljubljani, Biotehniška
Zidanem Mostu
fakulteta
JERNEJ FISTER, Krmelj

Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta

NAZIV IZOBRAŽ.
PROGRAMA
kmetijsko –
podjetniški tehnik
(V. stopnja)
Kmetijstvo –
zootehnika
(VI./ 2 stopnja)
Kmetijstvo –
živinoreja
(VI./2 stopnja)

ODOBRENA
SREDSTVA
se zavrne

2.040,00

2.040,00

4.

5.

NIKOLAJ
Sevnica

ANŽE
Krmelj

MASTNAK, Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma, Kmetijska
šola Grm in biotehniška
gimnazija
MARTINČIČ, Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma, Višja
strokovna šola

Sevnica, 10.11.2017

Pripravila:
Jasmina Veselinović, dipl. ekon.
Svetovalka za gospodarske dejavnosti

Kmetijsko –
podjetniški tehnik
(V. stopnja)

2.040,00

Upravljanje
podeželja in krajine
(VI./1. stopnja)

2.040,00

SKUPAJ

8.160,00

