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URADNE OBJAVE OBČINE DOBROVNIK
DOBRONAK KÖZSÉG KÖZLÖNYE

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87,
e-mail: obcina@dobrovnik.si, zakladniški račun: SI56 01100-0100015666    

  ID: SI72637706, Matična številka: 1332198

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v občini Dobrovnik za programsko obdobje 2017-2020  (Uradne 
objave Občine Dobrovnik št. 01/18, v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu občine Dobrovnik za leto 2018 (Uradne objave 
Občine Dobrovnik št.  8/17), Občina Dobrovnik objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV 
ZA SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA

V OBČINI DOBROVNIK V LETU 2018

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik (v nadaljevanju:občina)

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), ki se uporablja od 1.1. 2014 do 31. 12. 2020. 

Sredstva v višini 12.000,00 EUR (PP 1402002 Spodbujanje malega gospodarstva)  so zagotovljena v proračunu občine za leto 2018
in se dodelijo za naslednje ukrepe:

• spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge 
• spodbujanje usposabljanja in izobraževanja
• spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti ali razvoj
• spodbujanje novih delovnih mest.

Okvirna višina sredstev po posameznem ukrepu znaša 3.000,00 EUR.
V primeru neizkoriščenosti sredstev na enem ukrepu, se le ta prerazporedijo na ostale ukrepe.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci državne pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe s sedežem in delovanjem v občini Dobrovnik. Za posamezne ukrepe so lahko upra-
vičenci tudi drugi subjekti, če je to posebej navedeno v posameznem ukrepu. 

IV. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini, pridobljenih po javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri upravičencih občinska strokovna služba, pristojna za področje malega gospodarstva, lahko pa tudi druga 
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, oziroma del ni izvršil v skladu 
s poslovnim načrtom, je dolžan vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve 
sredstev se določijo v pogodbi. 

Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 
leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V. OMEJITVE-IZVZETA PODROČJA UPORABE SKLADNO Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
Do državne pomoči niso upravičeni subjekti, ki: 

1. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 
2. so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, 
3. so podjetja, ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku, vendar naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano 

pogodbo, 
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4. so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči, 
5. so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
6. v skladu z Uredbo niso upravičena do državne pomoči,
7. nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

Državna pomoč ne sme biti: 
1. pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; 
2. dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora;
3. namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana 

z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

VI. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 PO-
GODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE PRI POMOČI de minimis(Uradni list EU L 352, 24.12.2013), ki se uporablja od 
1.1. 2014 do 31. 12. 2020.

UKREP 1- spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge
1. Namen ukrepa je spodbujanje promocije podjetij na domačem in tujih trgih s ciljem večje prepoznavnosti in pridobitve kupcev 

na teh trgih. 
2. Predmet ukrepa je sofinanciranje promocije podjetij. 
3. Upravičenci so navedeni v tretjem poglavju tega razpisa.
4. Upravičeni stroški so: 

a.stroški najema razstavnega prostora na sejmu, 
b.stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, 
c.stroški izdelave publikacij in internetnih strani,
d. stroški oglaševanja. 

5. Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene promociji podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr. neposre-
dne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.

6. Intenzivnost pomoči: 
 do 50 % upravičenih stroškov naložb brez DDV.

UKREP 2: spodbujanje usposabljanja in izobraževanja
1. Namen ukrepa je spodbuditi usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in podjetnikov ter s tem zagotoviti večjo možnost za 

gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest. 
2. Predmeta ukrepa je sofinanciranje stroškov usposabljanja in izobraževanja. 
3. Upravičenci so navedeni v tretjem poglavju tega razpisa.
4. Upravičeni stroški so stroški usposabljanja, tečajev, seminarjev. 
5. Omejitev: ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k višji stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodijo v javno ve-

ljavni izobraževalni program. 
6. Intenzivnostpomoči:  

do 50 % upravičenih stroškov naložb brez DDV. 

UKREP 3: spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti ali razvoj
1. Namen ukrepa je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti ali razvoj v gospodarstvo in povečanja 

konkurenčnosti.
2. Predmeta ukrepa sta :

• sofinanciranje začetnih investicij
• sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj

3. Upravičenci so navedeni v tretjem poglavju tega razpisa.
4. Upravičeni stroški so strošek nakupa zemljišč, strošek najema objekta, strošek nakupa strojev ali opreme, strošek licence, stro-

šek programske opreme, strošek nakupa patenta. 
5. Intenzivnost pomoči:  

do 50 % upravičenih stroškov naložb brez DDV.

UKREP 4: spodbujanje novih delovnih mest
1. Namen ukrepa je spodbujanje novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev in posledično prispevanje k manjši neza-

poslenosti na območju Občine Dobrovnik.
2. Predmet ukrepa je sofinanciranje stroškov zaposlenega delavca, pod pogojem, da delavec ostane zaposlen še 1 leto po prejemu 

dotacije in da predstavlja zaposlitev povečanje skupnega števila zaposlenih glede na preteklo leto.
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3. Upravičenci so navedeni v tretjem poglavju tega razpisa.
4. Upravičeni stroški so stroški dela vključno z plačilom prispevkov delodajalca, stroški zdravniškega pregleda in izpita varstva 

pri delu.
5. Intenzivnost pomoči:  

do 50 % upravičenih stroškov naložb brez DDV. 

VII. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji morajo oddati:

• podpisano »Vlogo za posamezni ukrep za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva v občini Dobrovnik  v letu 
2018«;

• obvezna dokazila k vlogi, ki so navedena v pogojih za dodelitev sredstev pri posameznem ukrepu.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Dobrovnik 
http://www.dobrovnik.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na občini Dobrovnik. Razpisno dokumentaci-
jo je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti.

Vlagatelju bo Občina Dobrovnik sofinancirala največ en ukrep, razen v primeru presežka sredstev na proračunski postavki.

VIII. MERILA
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil 
odbor na osnovi naslednjih meril:

1. VELIKOST PODJETJA
Mikro podjetje in samostojni podjetniki– 5 točk
Malo podjetje– 4 točke
Srednje podjetje– 3 točke

2. OBDOBJE DELOVANJA PODJETJA
1 do 3 let – 3 točke
4 do 6 let – 2 točki
Nad 6 let – 1 točka

3. ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN ODDAJE VLOGE
Samozaposleni in do 3 zaposleni – 5 točk
4 do 10 zaposleni – 4 točke
več kot 10 zaposlenih – 3 točke

4. PREPOZNAVNOST OBČINE TER ZADOVOLJEVANJE POTREB OBČINE IN OBČANOV – največ 5 točk

Najvišje možno število točk je 18. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja, v kolikor je njegova vloga, skladno z merili javnega razpi-
sa, točkovana z najmanj 12 točkami. Znotraj posameznega ukrepa se sredstva razdelijo sorazmerno, skladno s priznano višino vloge. 
Upravičenec lahko prejme največ 50% vrednosti celotnega razpisa.

IX. OBRAVNAVANJE VLOG
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog Odbora za gospodarstvo, odloča pooblaščena oseba. 
Odbor lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

• zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.

Posameznemu upravičencu se lahko pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegal skupni znesek de minimis pomoči 
iz 5. člena pravilnika.

Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem pomoči se uredijo s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum podpisa 
pogodbe iz prejšnjega stavka tega člena.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati 
naslednjo dokumentacijo:

• dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
• druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nad-

zornih ukrepov…)
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in pravočasno oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge 
se bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvalo k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih 
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo.
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izdaje sklepa tajnika občine na predlog odbora.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer na naslov: Občina Do-
brovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. O 
pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.

X. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj-razpis malo gospodarstvo 2018 -številka ukrepa« od začetka razpi-
sa 01.08.2018 do vključno 30.10.2018.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov: Občina Dobrovnik, 
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine Dobrovnik.

XI. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo potekalo po zaključku razpisa in ni javno.

XII. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije z zvezi za razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan na telefonski številki 02/5776-880.

Številka: 030-0001/2014-133/2018
Datum: 11.07.2018        
                   Župan – Polgármester:
                                                                                                Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

A Dobronak Község vállalkozásfejlesztési támogatásairól a 2017-2020-as támogatási időszakban szóló Szabályzat (Dobronak Köz-
ség Közlönye 01/18, a továbbiakban: szabályzat) és Dobronak Község 2018-as évi költségvetési rendelete (Dobronak Község Köz-
lönye  8/17) alapján, Dobronak Község közzéteszi az alábbi

PÁLYÁZATOT DOBRONAK KÖZSÉG KISVÁLLALKOZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA 

A 2018-AS ÉVBEN

I. KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FOGYASZTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE
Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak (a továbbiakban: község)

II. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS A PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÖSSZEGE
(1) A jelen pályázat tárgya a kisvállalkozások fejlődésének támogatása, amihez az Európai Bizottság (EU) 2013. december 18-ai 
1407/2013. számú, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatások alkalmazá-
sáról szóló, 2014. 1. 1-e és 2020. 12. 31-e között alkalmazandó rendelet (EU L Hivatalos Közlöny 352, 2013. 12. 24.), rendelkezéseit 
veszi alapul. 
A 2018-as községi költségvetésben biztosított 12.000,00 EUR (PP 1402002 Kisvállalkozások támogatása) támogatási összeg az 
alábbi intézkedésekre osztható ki:

1. hazai és külföldi piaci promóció és érvényesülés támogatása 
2. képzések és továbbképzések támogatása
3. kezdeti beruházások, illetve tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló beruházások ösztönzése
4. munkahelyteremtés.

Intézkedésenként a keretösszeg 3.000,00 EUR.

Amennyiben egy adott intézkedéshez kevesebb kérelem érkezik, mint amennyi a rendelkezésre álló források összege, a fennmaradó 
források ugyanazon nyilvános pályázat keretén belül, más intézkedésekre átcsoportosíthatók. 

III. JOGOSULTAK
Jelen szabályzat szerint az állami támogatásra, a társasági törvény értelmében, a Dobronak Községben székhellyel rendelkező és 
működő egyéni vállalkozók, valamint működő mikro, kis- és középvállalkozások jogosultak. Amennyiben az adott intézkedésben ez 
külön szerepel, a támogatásra más szereplők is jogosulttá válnak. 

IV. FELÜGYELET ÉS SZANKCIÓK 
A községi kivállalkozások támogatására, a pályázat alapján kiosztott források rendeltetésszerű felhasználásának nyomon követését 
és ellenőrzését a jogosultaknál a kisvállalkozásokban illetékes községi szakszolgálat, illetve a polgármester által megbízott más sze-
mély végzi. A rendeltetésszerű felhasználást a községi felügyelőbizottság is vizsgálja. 
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A jogosult, amelynél megállapítást nyer, hogy a forrásokhoz törvényellenes módon jutott, vagy azokat nem rendeltetésszerűen, illet-
ve nem az üzleti tervbe foglaltak szerint használta fel, köteles a törvényes késedelmi kamatokkal megnövelt forrásokat visszafizetni. 
A források visszafizetési módjáról szerződés rendelkezik. 
Az a jogosult, akinél a jelen cikk első bekezdésébe foglalt szabálysértést állapítanak meg, a törvényes késedelmi kamattal növelt 
támogatási összeg visszafizetését követő 2 évben nem juthat támogatáshoz a jelen szabályzat alapján.

V. KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK AZ 1407/2013 (EU) BIZOTTSÁGI RENDELET ÉRTELMÉBEN 
Állami támogatásra nem jogosult: 

1. a felszámolási-, csőd-, illetve végelszámolási eljárásban lévő vállalkozás, 
2. az olyan nehézségekkel küzdő vállalkozás, amely külön mentési- és szerkezeti átállási támogatásban részesül, 
3. az a vállalkozás, amely a jelen szabályzat alapján már támogatásban részesült, viszont a beruházást, illetve szolgáltatást nem az 

aláírt szerződésnek megfelelően teljesítette, 
4. az a vállalkozás, amely már kihasználta az egyes célokra megállapított állami támogatási összeget, 
5. a haltenyésztéssel és halászattal, szénkitermeléssel, mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termékek előállí-

tásával foglalkozó vállalkozás, 
6. amely a Rendelet értelmében nem jogosult állami támogatásra,
7. az önkormányzat, illetve az állam irányában lejárt adóssággal rendelkező vállalkozás.

Az állami támogatás kiosztásának feltételei: 
1. nem élvezhet előnyt a hazai áru használata a behozott áruval szemben; 
2. nem osztható ki a közúti közlekedési ágazatban működő vállalkozásoknak közúti teherszállító eszköz beszerzésére;
3. támogatásként nem szolgálhatja a harmadik országokba vagy tagállamokba történő, kiviteli kvótákkal meghatározott exportot, 

elosztói hálózat létrehozását és üzemeltetését, illetve a kiviteli tevékenységgel kapcsolatos folyó kiadások fedezetét.

VI. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG (EU) 2013. december 18-ai 1407/2013. számú, az EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 
SZERZŐDÉS 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatások alkalmazásáról szóló, 2014. 1. 1-e és 2020. 12. 31-e között 
alkalmazandó rendelet (EU L Hivatalos Közlöny 352, 2013. 12. 24.) szerinti INTÉZKEDÉSEK

1. INTÉZKEDÉS: a hazai és külföldi piaci promóció és betörés ösztönzése 
1. Az intézkedés célja a Dobronak Község területén működő vállalkozások promóciója a minél nagyobb piaci felismerhetőség és 

a vásárlók bevonzása érdekében.
2. Az intézkedés tárgya a vállalkozások promóciójának támogatása. 
3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza.
4. Elszámolható költségek: 

a. vásári kiállítótér bérleti díjának költsége, 
b. a kiállítótér felállításának és kialakításának költségei, 
c. kiadványok és weboldalak készítésének költsége,
d. hirdetési költségek. 

5. Nem támogathatók a vállalkozás piaci részesedését szolgáló promóciós tevékenységek, mint például az egyes termékek közvet-
len hirdetési akciói.

6. Támogatási intenzitás: 
 a beruházások elszámolható költségének legfeljebb 50 %-a áfa nélkül.

2. INTÉZKEDÉS – a képzés és továbbképzés ösztönzése
1. Az intézkedés célja az alkalmazottak és a vállalkozók képzésének és továbbképzésének ösztönzése, a község gazdasági fejlődé-

sének fellendítése és a munkahelyteremtés. 
2. Az intézkedés tárgya a képzés és továbbképzés költségeinek támogatása. 
3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza.
4. Elszámolható költségnek minősülnek a képzések, tanfolyamok, szemináriumok költségei. 
5. Nem támogathatók azok a képzések, amelyek a hatályos végzettség magasabb szintjéhez vezetnek, illetve a közoktatási prog-

ramhoz tartoznak 
6. Támogatási intenzitás: 

         a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül.

3. INTÉZKEDÉS – kezdeti beruházások, valamint a tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló beruházások ösztönzése
1. Az intézkedés célja a kezdeti beruházások, valamint a tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló beruházások ösztönzése, 

a gazdaság versenyképességének növelése.
2. Az intézkedés tárgya:

- kezdeti beruházások támogatása
- tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló beruházások támogatása
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3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza.
4. Az elszámolható költségek a területvásárlás, létesítmény, illetve üzlethelyiség bérleti díja, gépek és berendezés vásárlása, licenc-

vásárlás, szoftvervásárlás költsége, szabadalom vásárlásának költsége 
5. Támogatási intenzitás: 

       a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül.

4. INTÉZKEDÉS – munkahelyteremtés ösztönzése 
1. Az intézkedés célja a munkahelyteremtés, új dolgozók alkalmazásával, következésképpen pedig a munkanélküliség csökkentése 

Dobronak Község területén.
2. Az intézkedés tárgya az alkalmazott dolgozók költségének támogatása, azzal a feltétellel, hogy az alkalmazott a támogatás 

megítélését követően még 1 évig alkalmazásban marad, és alkalmazása, az előző évi alkalmazotti létszámhoz viszonyítva növe-
kedést jelent.

3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza.
4. Az elszámolható költségek a bérköltségek, a munkáltatói járulékokat, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és a munkavédelmi 

vizsga költségeit is beleértve.
5. Támogatási intenzitás: 

       a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül.

VII: A KÉRELEM TARTALMA
A pályázóknak az alábbiakat kell benyújtaniuk:

• aláírt „Kérelem az egyes intézkedések keretében Dobronak Községben a kisvállalkozások ösztönzésére 2018-ban elnyerhető 
támogatás jóváhagyásához”

• az egyes intézkedések keretében kiosztható támogatások feltételeinek megfelelésről szóló kötelező bizonylatokat. 

A pályázati dokumentáció a pályázat közzétételének napjától a határidő lejártáig letölthető Dobronak Község http://www.dobrov-
nik.si weboldaláról, illetve ebben az időszakban minden munkanapon elérhető a dobronaki községi hivatalban. A pályázati doku-
mentáció e-mailben is megkérhető. 
Dobronak Község a pályázóknak  legfeljebb egy intézkedéshez ad támogatást, kivéve ha a költségvetési soron maradvány keletkezik. 

VIII: MÉRCÉK
A pályázati feltételeknek megfelelő, alaki szempontból teljes kérelmeket a bizottság az alábbi mércék alapján értékeli:

1. A VÁLLALKOZÁS MÉRETE
Mikro vállalkozások és egyéni vállalkozók – 5 pont
Kisvállalkozások – 4 pont
Közepes vállalkozások – 3 pont

2. A VÁLLALKOZÁS FENNÁLLÁSA ÉVEKBEN
1 - 3 év – 3 pont
4 - 6 év – 2 pont
Több mint 6 év – 1 pont

3. ALKALMAZOTTAK SZÁMA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁN
Önfoglalkoztatottak és maximum 3 alkalmazott – 5 pont
4 - 10 alkalmazott – 4 pont
több mint 10 alkalmazott – 3 pont

4. A KÖZSÉG FELISMERHETŐSÉGE, VALAMINT A KÖZSÉG ÉS A POLGÁROK IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE – ma-
ximum  5 pont

A legmagasabb elérhető pontszám 18. A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, amennyiben a pályázat mércéi alapján kérelme 
legalább 12 pontot kapott. Az intézkedések között a források elosztása arányosan, a kérelem elismert értéke arányában történik.  Egy 
jogosult a teljes pályázati összegnek legfeljebb 50 %-át nyerheti el. 

IX. KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
A jelen szabályzat szerinti források kiosztásáról a jogosultaknak a Gazdasági Bizottság javaslatára a meghatalmazott személy dönt. 

A Bizottság a kérelmek elbírálásánál az alábbi okok miatt csökkentheti az egyes intézkedések támogatási részesedését:
• amennyiben több kérelem érkezik, mint a költségvetésben biztosított források összege.

Az adott jogosult esetében a támogatás arányosan csökkenthető, amennyiben annak összegével meghaladná a szabályzat 5. cikkébe 
foglalt csekély összegű támogatás közös összegét. 
A község és a jogosult közötti jogviszonyról szerződés készül. A támogatás kiosztásának időpontja a jelen cikk előző mondatába 
foglalt szerződés aláírásának dátuma. 
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A jogosultaknak a községi költségvetésből a kifizetés a kifizetési követelés alapján történik. A követelésnek az alábbi dokumentációt 
kell tartalmaznia:

• a kötelezettség kiegyenlítéséről szóló bizonylat (számla/részszámla és igazolás/bizonylat a számla kiegyenlítéséről),
• a pályázatba foglalt egyéb bizonylatok (beszámoló vagy bizonylat az elvégzett munkáról vagy szolgáltatásról, bizonylat a felügye-

leti intézkedések teljesítéséről…)

Elbírálásra csak a helyesen kitöltött, a kijelölt határidőben az előírt formanyomtatványon és minden szükséges bizonylattal ellátott 
kérelmek kerülnek.

A késve beérkezett, illetve hiányos kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, az alaptalanokat ellenőrzést követően elutasítjuk. A hiányos 
kérelmet benyújtó pályázókat a bontást követő 8 napon belüli hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlás határideje az értesítés átvéte-
létől számított 8 nap. Amennyiben a pályázó határidőben nem végzi el a hiánypótlást, kérelmét érdemi vizsgálat nélkül, a hiányosan 
kiegészített kérelmeket pedig az ellenőrzést követően elutasítjuk. 

A kérelmezőket a pályázati eredményről előreláthatólag 30 napon belül azt követően tájékoztatjuk, miután a bizottság javaslatára a 
községi titkár kiadja a határozatot. 

A jogosult a határozat megalapozottságának ellenőrzése céljából a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül, a Dobronak 
Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak címre nyújthat be fellebbezést. A fellebbezésben pontosan meg kell fogalmazni a fellebbe-
zés okát. A fellebbezésről a polgármester dönt. A polgármester döntése végleges. 

X. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ
A kérelmeket zárt borítékban a pályázat közzétételi napjától, azaz 2018.08.01-től 2018.10.30-cal bezárólag, a borítékon a következő 
szöveggel: „Ne bontsd ki – pályázat kisvállalkozások támogatásáról 2018 – intézkedés száma…” kell benyújtani.
A kérelem akkor minősült határidőben benyújtottnak, ha legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján ajánlott postai küldeményként 
postázzák a Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak címre, illetve személyesen Dobronak Község fogadó irodájába nyújtják 
be. 

XI. KÉRELMEK BONTÁSA
A kérelmek bontása nem nyilvános eljárásban, a pályázat lejárta után történik.

XII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatosan munkanapokon a 02/5776-880-as telefonszámon kaphatnak további információkat. 

Iktatószám: 030-0001/2014-133/2018
Dátum: 2018.07.11.                  Župan – Polgármester:
                                                                                                  Marjan Kardinar, okl. agrármérnök

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona  o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)  
in 16. člena Statuta občine Dobrovnik (Ur. list RS, št. 35/2007,  2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 2/16) je 
Občinski svet Občine Dobrovnik, na svoji 29. seji, dne 11.07.2018 sprejel
Az Önkormányzati Választási Törvény (UL RS 94/07-UPB, 45/08, 83/12 és 68/17) 35. és 38. cikke, Dobronak Község Statútumának 
(UL RS 35/2007, 2/2009, 66/2010 és Dobronak Község Közlönyében 2/2016) 16. cikke alapján, Dobronak Község Községi Tanácsa, a 
2018.07.11-ei, 29. rendszeres ülésén, elfogadásra került az alábbi

SKLEP 
o imenovanju nove občinske volilne komisije

HATÁROZAT 
a községi választási bizottság kinevezéséről

1. člen/cikk
V občinsko volilno komisijo se imenuje: 
A községi választási bizottságba az alábbi tagokat nevezik ki:
1. VEGI JEŽ Klaudija, Žitkovci-Zsitkóc 36, 9223 Dobrovnik-Dobronak – predsednica-elnök
2. ŠUMAK Andrej, Strehovci 77 b, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnik predsednice-elnökhelyettes
3. VEGI Erika, Žitkovci-Zsitkóc 23, 9223 Dobrovnik-Dobronak – članica-tag
4. VARGA Martina, Strehovci 48, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnica članice-tag helyettes
5. KOŠA Franc, Dobrovnik-Dobronak 296, 9223 Dobrovnik-Dobronak – član-tag
6. KOVAČ Matejka, Strehovci 49, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnica člana-tag helyettes
7. HORVAT Zdravko, Dobrovnik-Dobronak 193, 9223 Dobrovnik-Dobronak – član-tag
8. FICKO Melita, Dobrovnik-Dobronak 85 b, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnica člana-tag helyettes
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2. člen/cikk 
Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo 4 let.
A választási bizottság 4 év megbízatási időszakra van kijelölve.

3. člen/cikk
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
A Községi Választási Bizottság székhelye, a községi helyiségeiben tartózkodik (Dobronak 297,9223 Dobronak).

4. člen/cikk 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik. 
Jelen határozat, az elfogadás napjával lép hatályba és Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben kerül közzétételre. 

Številka-Szám: 030-0001/2014-130/2018
Datum-Kelt: 11.07.2018                                                                                                                         Župan – Polgármester:
                                                               Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.-egy.okl.agrármérnök 

Na podlagi 35., 36. in 38. člena Zakona  o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17)  in 16. člena Statuta občine Dobrovnik (Ur. list RS, št. 35/2007,  2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 
2/16) je Občinski svet Občine Dobrovnik, na svoji 29. seji, dne 11.07.2018 sprejel
Az Önkormányzati Választási Törvény (UL RS 94/07-UPB, 45/08, 83/12 és 68/17) 35., 36. és 38. cikke, Dobronak Község Statútumának 
(UL RS 35/2007, 2/2009, 66/2010 és Dobronak Község Közlönyében 2/2016) 16. cikke alapján, Dobronak Község Községi Tanácsa, a 
2018.07.11-ei, 29. rendszeres ülésén, elfogadásra került az alábbi

SKLEP 
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

HATÁROZAT
a községi választási különbizottság kinevezéséről

1. člen/cikk
V posebno občinsko volilno komisijo za volitve članov sveta predstavnika madžarske narodne skupnosti, predstavnika pripadnika 
slovenske narodne skupnosti in predstavnika romske skupnosti, se imenuje: 
A magyar nemzeti közösség, a szlovén nemzeti és a roma közösség képviselőinek választását levezető, községi választási különbizottságba 
az alábbiakat nevezik be:
1. KUZMIČ Jernej, Cvetkova 2d, 9000 Murska Sobota – predsednik-elnök
2. LAJTER Terezija, Dobrovnik-Dobronak 6c,  9223 Dobrovnik-Dobronak - namestnica predsednika-elnökhelyettese 
3. NJAKAŠ Jože, Dobrovnik-Dobronak 147, 9223 Dobrovnik-Dobronak – član-tag
4. LOVRENČEC Ciril, Strehovci 54, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnik člana-tag helyettese
5. RITLOP Natalija, Dobrovnik-Dobronak 193, 9223 Dobrovnik-Dobronak – članica-tag
6. TOPLAK Bernarda, Strehovci 80 m, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnica članice-tag helyettese
7. ŠARKEZI Franjo ml., Dobrovnik-Dobronak 308, 9223 Dobrovnik-Dobronak – član-tag 
8. GÖNTÉR Robert, Dobrovnik-Dobronak 274 d, 9223 Dobrovnik-Dobronak – namestnik člana-tag helyettese

2. člen/cikk
Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo 4 let.
A választási bizottság 4 év megbízatási időszakra van kijelölve.

3. člen/cikk
Sedež posebne občinske volilne komisije je v prostorih Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
A Községi Választási Bizottság székhelye, a községi helyiségeiben tartózkodik (Dobronak 297,9223 Dobronak).

4. člen/cikk
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik. 
Jelen határozat, az elfogadás napjával lép hatályba és Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben kerül közzétételre. 

Številka-Szám: 030-0001/2014-131/2018
Datum-Kelt: 11.07.2018 
                                                                                               Župan – Polgármester:
                                                              Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.- egy.okl.agrármérnök 


