
Uradne objave Občine Dobrovnik   Letnik XVII. - Št. 3 - 19.06.2017                   Dobronak Község közlönye   XVII. évfolyam - 3. szám - 2017.06.19

1

U
ra

dn
e 

ob
ja

ve
 3

/2
01

7

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 3. člena in prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji; v nadaljevanju: ZZ), dolo-
čil tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in naslednji; v nada-
ljevanju: ZLS), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1 in naslednji; v nadaljevanju: ZVO-1) in 
19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in naslednji; v nadaljevanju: ZSRT) je Občinski svet Občine 
Dobrovnik na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 35/07 in naslednji) na 21. seji dne 14.06.2017 sprejel

Odlok
o ustanovitvi Javnega zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik

 I. SPLOŠNE DOLOČBE
 1. člen

(ustanovitev zavoda )
S tem odlokom se ustanovi Javni zavod za okolje in turizem v Občini Dobrovnik (v nadaljevanju: zavod).

S tem odlokom ustanoviteljica ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede 
organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

  2. člen
(uporaba izrazov)

 V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
  

3. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa:
– ustanovitelja zavoda,
– ime, sedež in žig zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljico in zavodom,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in način njihove zagotovitve,
– viri, način in pogoji financiranja dela zavoda,
– organe zavoda,
– notranjo organizacijo zavoda, 
– rok za sprejetje statuta, imenovanje sveta zavoda ter osebe, ki bo opravljala dela ter  naloge v primeru začasnega vodenja zavoda 

in njena pooblastila 
– imenovanje sveta zavoda,
– pooblastila vršilca dolžnosti direktorja zavoda, 
– druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.

  
4. člen

(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je določen v zakonih, podzakonskih predpisih in drugih aktih, ki urejajo  
področja delovanja zavoda.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE
 5. člen

 (ustanovitelj)

 Ustanovitelj zavoda je: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
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 III. IME, SKRAJŠANO IME, SEDEŽ, ŽIG IN OSNOVNO DEJAVNOST ZAVODA

 6. člen
(ime, skrajšano ime, žig in sedež zavoda)

1) Ime zavoda je: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik.
 Ime zavoda je (dvojezično): Zavod za okolje in turizem Dobrovnik - Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak.

2) (2) Skrajšano ime zavoda je: ZOT Dobrovnik.
 Skrajšano ime zavoda je (dvojezično): ZOT Dobrovnik-KII Dobronak.

3) Zavod ima žig okrogle oblike z grbom Občine Dobrovnik v sredini in z napisom: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik- Környe-
zeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak, v velikosti 40 mm.

4) (3) Sedež zavoda je: Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN 
OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM

 7. člen
 (1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, 
v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih ima v lasti. 

(2) Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega 
gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

(3) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– ugotavlja skladnost programov dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta zavoda s plani in programi Občine Dobrovnik, 
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi, 
– odloča o statusnih spremembah, 
– daje soglasje k statutu zavoda, 
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti, 
– vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu z veljavno zakonodajo, 
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

(4) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine vrednosti sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo 
v proračunu ustanoviteljice za opravljanje dejavnosti zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih 
dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike. 

(5) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja najmanj dvakrat letno ter dajati druge podatke o poslovanju v 
skladu z zakonom in na zahtevo vseh organov ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za nadzor, spremljanje in financiranje 
dejavnosti ter za statistične namene. 

(6) Zavod je dolžan pravočasno pripraviti program dela in finančni načrt in ju pravočasno posredovati Svetu zavoda in ustanovitelju.

V.  DEJAVNOSTI ZAVODA
  

8. člen
(dejavnosti zavoda)

 (1) Zavod opravlja dejavnosti na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, dejavnosti v javnem interesu, in sicer so te dejavno-
sti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.  69/2007, 17/2008) razvrščene v:

 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna

      01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

 01.210    Vinogradništvo

 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov

 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 

 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov

 01.300 Razmnoževanje rastlin
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 03.120 Sladkovodno ribištvo

 08.120 Pridobivanje gramoza, peska in gline

      10.320  Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov  

      10.390     Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave   

      10.710      Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

      10.840    Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov

      11.010     Proizvodnja žganih pijač

      11.020    Proizvodnja vina iz grozdja

      11.040   Proizvodnja aromatiziranih vin iz  grozdja

      13.200     Tkanje tekstilij

      13.910     Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

      16.290   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

      18.1        Tiskarstvo in z njim povezane storitve

      18.120   Drugo tiskanje

      18.130    Priprava za tisk in objavo

     23.410     Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

      35.140      Trgovanje z električno energijo

      35.220     Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

      35.300     Oskrba s paro in vročo vodo

      36.000      Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

      37.000       Ravnanje z odplakami

      38.110       Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

      38.120      Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

      38.210       Ravnanje z nenevarnimi odpadki

      38.220  Ravnanje z nevarnimi odpadki

      38.310      Demontaža odpadnih naprav

     38.320      Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

      39.000    Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

      41.200    Gradnja stanovanjskih in ne-stanovanjskih stavb

      42.110    Gradnja cest

      42.130      Gradnja mostov in predorov

     42.210     Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

      42.220      Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in  telekomunikacije

      42.910      Gradnja vodnih objektov

      42.990     Gradnja drugih objektov nizke gradnje

      43.110    Rušenje objektov

      43.120  Zemeljska pripravljalna dela

      43.130      Testno vrtanje in sondiranje

      43.210    Instaliranje električnih napeljav in naprav

      43.220     Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

      43.290     Drugo instaliranje pri gradnjah

      43.310    Fasaderska in štukaterska dela

      43.320      Vgrajevanje stavbnega pohištva

      43.330      Oblaganje tal in sten

      43.341      Steklarska dela
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      43.342      Pleskarska dela

      43.390      Druga zaključna gradbena dela

      43.910     Postavljanje ostrešij in krovska dela

      43.990    Druga specializirana gradbena dela

      46.170     Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

      46.180     Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

      46.190      Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

      46.770     Trgovina na debelo z ostanki in odpadki                        

      46.900     Nespecializirana trgovina na debelo

      47.110      Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili

      47.190    Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

      47.210      Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

      47.240    Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

      47.250      Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami    

 47.62     Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami

     47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

     47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

     47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

     49.410    Cestni tovorni promet

     49.500   Cevovodni transport

     52.100    Skladiščenje

     55.20       Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

     55.300     Dejavnost avtokampov, taborov

     56.101     Restavracije in gostilne

      56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi

      56.300    Strežba pijač

      58.110     Izdajanje knjig

      58.130     Izdajanje časopisov

      58.140   Izdajanje revij in druge periodike

      58.190    Drugo založništvo

      59.140   Kinematografska dejavnost

      63.110     Obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti

      68.100     Trgovanje z lastnimi nepremičninami

    68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

      68.310     Posredništvo v prometu z nepremičninami

      68.320     Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

      69.103     Druge pravne dejavnosti

      70.210    Dejavnost stikov z javnostjo

      70.220     Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

      71.129     Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

      71.200     Tehnično preizkušanje in analiziranje

      72.190     Raziskovalna in razvojna tehnologija na drugih področjih naravoslovja in  tehnologije

      72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

      73.110    Dejavnost oglaševalnih agencij

      73.120     Posredovanje oglaševalskega prostora

      73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
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      74.100     Oblikovanje, aranžerstvo, dekoratorstvo

      74.200    Fotografska dejavnost

      74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

      77.110     Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

      77.120     Dajanje tovornjakov v najem in zakup

      77.210      Dajanje športne opreme v najem in zakup

      77.290     Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

      77.310      Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

      77.320     Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

      77.330     Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

      77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

      79.110     Dejavnost potovalnih agencij

      79.120     Dejavnost organizacije potovanj

      81.100     Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

      81.210      Splošno čiščenje stavb

      81.220      Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

      81.290      Čiščenje cest in drugo čiščenje

      81.300      Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

      82.110    Nudenje celovitih pisarniških storitev

      82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

      82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

      85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanju na področju športa in rekreacije

      85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanju na področju kulture in umetnosti

      85.590    Drugo nerazvrščeno izobraževanje

      86.901     Alternativne oblike zdravljenja

      86.909     Druge zdravstvene dejavnosti

      90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve

      91.020    Dejavnost muzejev

      91.040      Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

      93.110     Obratovanje športnih objektov

      93.210    Dejavnost zabaviščnih parkov

      93.29      Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

      96.030     Pogrebna dejavnost
  
(4) Zavod sme opravljati tudi vse druge naloge, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega 
opravljanja dejavnosti, vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti javne službe in da se ne obremenjuje 
osnovnega namena.

(5) Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela na podlagi dolgoročnih programov ustanovitelja in zavoda.

(6) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja, in sicer na podlagi s spremembami in dopolnitvami tega 
odloka, ki ga sprejme občinski svet.
  
   
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE

  
9. člen

  (sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in način njihove zagotovitve)
Ustanovitelj zagotavlja zavodu  sredstva oziroma premoženje, s katerimi je zavod upravljal že do uveljavitve tega odloka in ga upora-
bljal za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. Vrednost tega premoženja je bila nazadnje izkazana v bilanci stanja zavoda 
na dan 31.12.2016.
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Navedena sredstva in premoženje ter spremembe v njegovi sestavi in vrednosti je zavod dolžan sproti evidentirati ter skladno s pred-
pisi izkazovati v letnih in drugih poročilih.

Zavod in ustanovitelj skleneta pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje, v kateri opredelita nepremično premoženje in vrednost 
pripadajočega premičnega premoženja v upravljanju zavoda in dogovorita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem 
tega premoženja.

10. člen
(premoženje zavoda)

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.

Zavod upravlja s premoženjem ustanovitelja, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega pre-
moženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi in drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

Skladno z zakonom sme zavod dele premoženja, s katerim upravlja, oddati v najem pod pogoji in na način, kot se z ustanoviteljem 
dogovori s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje.

Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod 
odgovoren ustanovitelju.

VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA ZAVODA
  

11. člen
(viri, način in pogoji financiranja dela zavoda)

(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov ter projektov,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, sofinanciranji projektov iz domačih in tujih virov ter iz virov na način in pod pogoji, 

določenimi z veljavnimi predpisi.

(2) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe, določenih s tem odlokom v skladu z zakonom, 
izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z 
letno pogodbo o financiranju zavoda. 

(3) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih 
financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. 

(4) Za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev zavod v poslovnih knjigah zagotavlja  ločeno spremljanje poslovanja 
javne službe s področja okolja in turizma.

(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svojih dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in 
razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen. 

(6) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja po predhodnem soglasju 
ustanovitelja. 

(7) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, opredeljenih v tem odloku, 
odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
  

VIII. ORGANI ZAVODA
  

12. člen
1 Organi zavoda
Organi zavoda so:

– Svet zavoda in
– direktor.

  13. člen
(sestava in izvolitev Sveta zavoda)

Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer: 
– štirje člani, predstavniki ustanoviteljice iz področja poznavanja dela zavoda, 
– en član, predstavnik zaposlenih.
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(2) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po poteku mandata so člani lahko 
ponovno imenovani. Direktor je dolžan v roku devetdesetih dni pred potekom mandata obvestiti ustanoviteljico o poteku mandata 
članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja.

(3) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor najpozneje v roku 30 dni od imenovanja oziroma izvolitve večine članov sveta. Na prvi seji 
člani izmed predstavnikov ustanoviteljice izvolijo predsednika in izmed sebe namestnika sveta zavoda. Svet zavoda sklepa veljavno, 
če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Podrobnejše delovanje sveta 
zavoda uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.

(4) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe. Svet zavoda s sklepom 
razpiše volitve najkasneje šestdeset dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in 
vsebina predlogov kandidatur. 

(5) Postopek volitev predstavnika zaposlenih vodi tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje direktor. Kandidata lahko predlaga vsak 
izmed zaposlenih. Predlog mora bit predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Volitve so veljav-
ne, če se jih udeleži večina vseh zaposlenih v zavodu. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največ opredeljenih glasov zaposlenih v 
zavodu, ki so se udeležili volitev. Sklep o izvolitvi predstavnika zaposlenih sprejme svet zavoda na podlagi poročila volilne komisije.

(6) Svet zavoda imenuje občinski svet ustanovitelja.  

14. člen
(pristojnosti Sveta zavoda)

(1) Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda, 
– sprejema druge splošne akte zavoda, razen če s tem odlokom ni določeno drugače, 
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, 
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, 
– potrjuje letno poročilo, 
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, 
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja, 
– daje ustanoviteljici pobudo za razrešitev direktorja, 
– ocenjuje delo direktorja, 
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, 
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovske-

mu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje, 
– daje soglasje k cenam javnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod, 
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor, 
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, 
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda, 
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.

   

15. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če: 

– sam zahteva razrešitev, 
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih, 
– ne opravlja svojih nalog, 
– ne zastopa interesov, za predstavljanje katerih je bil imenovan oziroma obstaja možnost konflikta med zasebnim interesom 

člana sveta in interesi zavoda, 
– ne ravna v skladu s predpisi. 

(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot 
je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

3 Direktor zavoda   16. člen
(direktor zavoda)

(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda na predlog Sveta zavoda, na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način 
in po postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornost direktorja. Direktor se imenu-
je za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklepa v imenu 
ustanovitelja in Sveta zavoda, predsednik Sveta zavoda.
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(3) Dela in naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda, 
– sprejema strateški načrt, 
– sprejema program dela, 
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Sveta zavoda, 
– predlaga ustanovitelju kadrovski načrt, 
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, 
– pripravi predlog cenika javnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod, 
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni s tem odlokom ali drugimi pred-

pisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda, 
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda, 
– pripravlja letno poročilo, 
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda, 
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi, 
– sprejema akt, ki določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, 
– opravlja druga dela in naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.  

 
17. člen

(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in s tem odlokom.

(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in naslednje pogoje:
– da ima najmanj srednjo splošno ali strokovno izobrazbo oziroma višjo strokovno ali višješolsko izobrazbo (prejšnjo) (V. ali VI. 

tarifni razred), 
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti iz vsaj enega področja s katerega je zavod ustanovljen in sicer na primerljivih 

delovnih mestih,
– da ima osnovno znanje jezika madžarske narodne skupnosti,
– da ima znanje enega svetovnega jezika.

 (3) Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje tri mesece pred iztekom mandata prejšnjega 
 direktorja.

(4)  Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

(5)  Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi predsednik Sveta zavoda. Delovno razmerje z  
 direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

 
18. člen

(razrešitev direktorja)
(1) Ustanovitelj je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan: 

–  če direktor sam zahteva razrešitev, 
–  če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, 
–  če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda 

ali ravna v nasprotju z njimi, 
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja 

svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. 

(2) Ustanovitelj lahko direktorja predčasno razreši: 
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva, 
– na predlog pristojne komisije občinskega sveta v primerih, ko prihaja do škodljivega delovanja za zavod ali občinsko premoženje. 

(3) Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o 
njih izjavi. 

19. člen
(1) Direktor mora pri vodenju zavoda ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika. 

(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega 
finančnega načrta, razen: 

– pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katerih vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih 
vrednosti in za katere je potreben sklep sveta zavoda; 
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– pogodb, ki se nanašajo na pridobivanje stvarnega premoženja in obremenjevanje le-tega s stvarnimi pravicami; 
– v primeru, ko svet zavoda s sklepom omeji pooblastila direktorju za sklepanje pravnih poslov.

   

20. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)

 Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka določijo s pogodbo o zaposlitvi.
  

21. člen
(poročanje direktorja)

Ustanovitelj ima pravico do informiranosti o poslovanju zavoda v skladu z zakonom.
  

IX. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
  22. člen

(področja delovanja zavoda)
(1) Zavod deluje predvsem na naslednjih področjih: 

– urejanja okolja,
– turizma in športa,
– drugih področjih delovanja zavoda, za katera je ustanovljen, v skladu s potrebami Občine Dobrovnik.

(2) Podrobnejša notranja organizacija se določi z aktom o organizaciji sistemizaciji delovnih mest.

  
X. ROK ZA SPREJETJE STATUTA, IMENOVANJE SVETA ZAVODA TER OSEBE, KI BO OPRAVLJALA DELA TER  NALO-
GE V PRIMERU ZAČASNEGA VODENJA ZAVODA IN NJENA POOBLASTILA

  
23. člen

(rok za sprejem statuta)
(1) Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka in vpisu v sodni register.

(2) Ta odlok se takoj po sprejetju posreduje v vpis v sodni register. Predlog za vpis odloka v sodni register poda direktor ali vršilec 
dolžnosti zavoda.

24. člen
  (rok za imenovanje Sveta zavoda in opravljanje del in nalog  vršilca dolžnosti direktorja)

(1)  Občinski svet imenuje člane Sveta zavoda v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) V primerih, ko direktor zavoda ni imenovan, vodi zavod vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje občinski svet, vendar  
 najdlje za obdobje enega leta.

(3) Vršilec dolžnosti direktorja zavoda ima v tem času pravico sklepati pravne posle v soglasju s Svetom zavoda in dolžnost  
 poskrbeti za vpis zavoda v sodni register.

(4)  Župan je dolžan imenovati vršilca dolžnosti direktorja zavoda za izvedbo vseh del za pričetek delovanja zavoda skladno s tem  
 odlokom. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen

(prenehanje odloka)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik (Uradne 
objave Občine Dobrovnik, št. 1/13).

 26. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)

(1) Ta odlok se objavi v  Uradnih objavah Občine Dobrovnik ter začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine 
Dobrovnik.

Številka: 030-0001/2014-99/2017 
Datum: 14.06.2017 
                                                                                           Župan – Polgármester:
                                                                                     Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.
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Az intézetekről szóló törvény (SzK HL, sz. 12/91 és a következő, a továbbiakban: ZZ), 3. cikkely és a 51. cikkely első bekezdése, 
a Helyi Önkormányzati Törvény  (SZK HL, sz. 94/07-UBP2 és a következő, továbbiakban ZLS) 61. cikkely harmadik és negyedik 
bekezdése /ZLS/, a Környezetvédelemről szóló Törvény /ZVO-1/ (SZK HL, sz. 39/06-UPB1 és a következő, a következőkben : ZVO-
1) és az Idegeneforgalmi ösztönzésről szóló Törvény (SZK HL, sz. 2/04 és a következő: ZSRT) alapján Dobronak Község Községi 
Tanácsa, 2017. június 14-ei, 21. ülésén elfogadásra került az alábbi
  

Rendelet
Dobronak Község Környezeti és Idegenforgalmi Intézetének megalapításáról

I. Bevezető rendelkezések
1. cikkely

(az intézet megalapítása)
Jelen rendelettel történik Dobronak Község Környezeti és Idegenforgalmi Közüzemi Intézetének (a továbbiakban: intézet) a meg-
alapítása.

Ezzel a rendelettel az alapító intézet rendelkezik az alapszabállyal, az alapító és az intézet között, a szervezettel kapcsolatos kérdé-
sekben, tevékenységeivel és az intézet finanszírozásával. 

2. cikkely
(kifejezések használata)

A rendeletben (szlovén nyelvű változat) alkalmazott nyelvtani hímnem semlegesen mind hím- mind nőnemben alkalmazandó.

3. cikkely
(rendelet tartalma)

Jelen rendelet az alábbiakról rendelkezik:
– az alapító neve és székhelye,
– az intézet cégneve és székhelye,
– az intézet jogai, kötelezettségei és felelősség a jogügyletekben,
– az intézet tevékenysége,
– az intézet megalapításához és tevékenységének megkezdéséhez szükséges forrásokról és ezek biztosításáról,
– az intézet tevékenységének finanszírozásának forrásai, módszerei és feltételei,
– az alapítót az intézet iránti viszonyában képviselő szerv,
– az intézet irányítása és szervei,
– az alapszabály elfogadásának és az irányítóbizottság kinevezésének határideje, az ideiglenes ügyvezető és ennek jogköre,
– az alapító és az intézet közötti egyéb jog- és kötelezettségi viszonyok.

4. cikkely
(fogalmak jelentése)

A jelen rendeletben alkalmazott fogalmak jelentése azonos a közüzemi gazdasági szolgáltatókról és az intézetekről szóló törvényben 
alkalmazott fogalmakkal.

II. Az alapítók neve és székhelye
5. cikkely

(Az alapító)
Az intézet alapítója: Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak.

III. Az intézet neve, rövidített neve, székhelye és tevékenysége

6. cikkely
(az intézet neve, rövidített neve és székhelye)

1)  Az intézet neve: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik – Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak
 Az Intézet neve kétnyelvű: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik – Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak
(2) Az intézet rövidített neve: ZOT Dobrovnik
(3) A közintézet pecsétje köralakú Dobronak Község címerét viseli és a felírattal: Idegenforgalmi és Környezeti Intézet, 40 mm 

méretben
(4) Az intézet székhelye: Dobronak 297, 9223 Dobronak 
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IV. Az intézet jogai, kötelezettségei és felelőssége a jogi ügyletekben

7. cikkely

(1) Az intézet jogi személy, amely a jogszabályok szerint működik, minden joggal és kötelezettséggel, saját nevében és saját javára. 
Az intézet saját kötelezettségeiért felel minden eszközzel, ami a tulajdonában van.

(2) Az intézet minden felelősséget vállal minden eszközeivel a helyesen való gazdálkodásra, saját tevékenységeiért és az eszközökkel 
helyesen való gazdálkodásért, amely az alapító tulajdonában van.

(3) Az alapító jogai az intézettel szemben a következők:
– újraértékeli a programok megfelelését, az intézet létszámtervét és a finanszírozás tervét, Dobronak Község programjaihoz meg-

felelően,
– ellenőrizi az évi programokkal való eszközök felhasználását,
– eldönti az alapszabályok módosítását,
– hozzájárul engedélyezésével az alapszabályhoz,
– hozzájárul engedélyezésével a tevékenységek módosításához,
– ingatlant, birtokot és felszerelést leltároz az alkalmazandó jogszabállyal összhangban,
– egyéb dolgokkal rendezkedik e rendelet és más szabályokkal összhangban.

(4) Az alapító az intézet kötelezettségeiért felel szubszidiárius korlátozással az eszközök értékében, amelyek a folyó évi költségve-
tésben megalapozottak.

(5) Az intézet köteles jelenteni az alapítónak az üzleti eredményeket évente kétszer, és egyéb adatokat minden alapító szervek kéré-
sére, felügyelettel vonatkozóan, megfigyelés keretében, tevékenységek finanszírozásával és statisztikai célként.

(6) Az intézet köteles időben elkészíteni a munka programját és a finanszírozási tervet, és ezt időben kézbesíteni az Intézet Taná-
csának és alapítójának.

V. Az intézet tevékenységei 
8. cikkely

(Az intézet tevékenységei)
(1) Az intézet tevékenységi körébe, a tevékenységek egységes besorolásáról szóló rendelettel (UL RS 69/2007, 17/2008) összhang-
ban, az alábbi tevékenységek tartoznak:

     01.160  Rostnövénytermesztés

     01.190     Virágok, és egyéb, nem évelő növény termesztése

     01.210       Szőlőtermesztés

     01.250       Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése

     01.270       Italgyártási növények termesztése

     01.280       Fűszer-, aroma- és gyógynövénytermesztés 

     01.290       Egyéb évelő növény termesztése

     01.300       Növényi szaporítóanyag termesztése

     03.120       Édesvízi halászat

     08.120      Kavics-, homok- és agyagbányászat

     10.320     Gyümölcs- és zöldséglevek gyártása  

     10.390     Egyéb gyümölcs és zöldségfeldolgozás és tartósítás    

     10.710       Kenyér és friss pékáru gyártása

     10.840      Fűszer, ételízesítő gyártása

     11.010       Desztillált szeszes ital gyártása

     11.020      Szőlőbor termelése

     11.040       Egyéb aromás borok gyártása szőlőből

     13.200       Textilszövés

     13.910       Kötött és horgolt kelme gyártása

     16.290       Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

     18.1       Nyomdai tevékenység

     18.120       Egyéb nyomás
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   18.130  Nyomdai előkészítő tevékenység       

      23.410     Háztartási és díszítőkerámia gyártása

      35.140      Villamosenergia-kereskedelem

      35.220    Gázelosztás

      35.300      Gőz- és melegvíz-ellátás

     36.000     Víztermelés, -kezelés és –ellátás

     37.000     Szennyvízgyűjtése, kezelése

     38.110      Nem veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítása

     38.120      Veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítása

     38.210     Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

     38.220     Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

     38.310      Használt eszközök bontása

     38.320      Hulladék újrahasznosítása

     39.000     Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

     41.200     Lakó- és nem lakóépületek építése

     42.110     Útépítés

     42.130      Híd, alagút építése

     42.210       Folyadék- és gáz szállítására szolgáló közmű építése

     42.220      Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

     42.910       Vízi létesítmények építése

     42.990      Egyéb mélyépítésű létesítmény építése

     43.110       Létesítmények bontása

     43.120       Építési terület előkészítése

     43.130       Talajmintavétel, próbafurás, szondázás  

     43.210       Villanyszerelés

     43.220      Víz-, gáz-, fűtés- és légkondicionáló szerelés

     43.290      Egyéb épületgépészeti szerelés

     43.310      Vakolás

     43.320      Épületasztalos-szerkezetek szerelése

     43.330      Padló- és falburkolás

     43.341       Üvegezés

     43.342      Festés

     43.390      Egyéb befejező építési munkák m. n. s.

     43.910      Tetőfedés, tetőszerkezet építés 

     43.990      Egyéb speciális szaképítés

     46.170       Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

     46.180       Egyé termék ügynöki nagykereskedelme

     46.190     Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

     46.770      Hulladék-nagykereskedelem                        

     46.900      Vegyes termékkörű nagykereskedelem

     47.110       Élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem

     47.190       Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

     47.210       Zöldség-gyümölcs kiskereskedelme

     47.240       Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

     47.250       Ital-kiskereskedelem

     47.62         Újság-, papíráru kiskereskedelem
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    47.789    Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

    47.890      Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

    47.990      Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

    49.410     Közúti áruszállítás

    49.500      Csővezetékes szállítás

    52.100      Raktározás, tárolás

    55.20        Üdülési, egyéb átmeneti szállás-szolgáltatás

     55.300      Autós kempingek, táborok tevékenysége

     56.101       Éttermek és vendéglők

     56.210       Rendezvényi étkeztetés

     56.300      Italfelszolgálás

     58.110     Könyvkiadás

     58.130      Napilapkiadás

     58.140       Folyóiratok és egyéb kiadványok kiadása

     58.190      Egyéb kiadói tevékenység

     59.140      Filmvetítés

     63.110       Adatfeldolgozás és kapcsolódó tevékenységek

     68.100      Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

     68.200      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

     68.310      Ingatlanügynöki tevékenység

     68.320      Ingatlankezelés

     69.103      Egyéb jogi tevékenység

     70.210       PR, kommunikáció

     70.220      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

     71.129       Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

     71.200      Műszaki vizsgálat és elemzés

     72.190       Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés                    

     72.200      Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

     73.110       Reklámügynökségi tevékenység

     73.120       Médiareklám

     73.200     Piac- és közvélemény kutatás

     74.100       Divat- és formatervezés

     74.200      Fényképészet

     74.900      M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, szakmai tevékenység

     77.110       Gépjárműkölcsönzés

     77.120       Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett)

     77.210       Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

     77.290       Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

     77.310       Mezőgazdasági gépek kölcsönzése

     77.320       Építőipari gépek kölcsönzése

     77.330       Irodagép kölcsönzés (beleértve: számítógép)

     77.390       Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

     79.110       Utazásközvetítés

     79.120       Utazásszervezés

     81.100       Építményüzemeltetés

     81.210       Általános épülettakarítás
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     81.220   Egyéb épület-, ipari takarítás

     81.290       Utak tisztítása és egyéb takarítás

     81.300       Zöldterület- és környezetkezelés

     82.110       Összetett adminisztratív szolgáltatások

     82.190       Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

     82.990      M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatások

     85.510       Sport és rekreációs képzés, továbbképzés és felkészítés

     85.520      Kulturális és művészeti képzés, továbbképzés és felkészítés

     85.590       Egyéb, máshova nem besorolt képzés, továbbképzés és felkészítés

     86.901       Alternatív gyógyászati ellátás

     86.909       Egyéb humán-egészségügyi ellátás

     90.040       Művészeti létesítmények működtetése

     91.020       Múzeumi tevékenység

     91.040       Növény-, állatkert, természetvédelmi területek működtetése

     93.110       Sportlétesítmények működtetése

     93.210       Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

     93.299       M. n. s. egyéb szórakozás, szabadidős tevékenységek

     96.030      Temetkezési tevékenység

(4) Az intézet a tevékenysége folytatásához szükséges egyéb ügyleteket is folytathat, amelyek viszont nem jelentik a közvetlen tevé-
kenységvégzést.

(5) Az intézet tevékenységi körét csak az alapító beleegyezésével módosíthatja, illetve bővítheti.

VI. Az intézet beüzemelési forrásai és ezek biztosítása.

9.    cikkely
(az intézet beüzemelési forrásai és ezek biztosítása)

Az alapító biztosítja az intézetnek azokat a forrásokat, illetve vagyont, amellyel az intézet a jelen rendelet elfogadásáig is már 
rendelkezett és az alapítási céllal folytatott tevékenységéhez használt. A vagyon értékének legutóbbi kimutatása a 2012. 12. 31-ei 
egyenlegmérlegben szerepel.

Az intézet köteles folyamatos nyilvántartást, és éves, illetve egyéb kimutatásokat vezetni a nevezett forrásokról és vagyonról, vala-
mint ennek összetételéről és értékéről.

Az intézet és az alapító szerződést kötnek az eszközkezelés átruházásáról, ebben meghatározzák az ingatlanvagyon és a hozzá tarto-
zó ingóságok értékét, valamint megállapodnak a vagyon kezelésével kapcsolatos kölcsönös jogokról és kötelezettségekről.

10. cikkely
(az intézet vagyona)

Az intézet által kezelt vagyon az alapító tulajdonát képezi.

Az alapító tulajdonában lévő vagyont az intézet kezeli, viszont olyan jogügyletekbe, amelyek az ingatlanvagyon eltulajdonításával, 
illetve az alapítói vagyon tárgyi vagy egyéb terhekkel történő megterhelésével jár, csak az alapító előzetes beleegyezésével bocsát-
kozhat.

Az intézet, a törvénnyel összhangban, az alapítói vagyonátruházási szerződésbe foglalt feltételek mellett és módon, bérbe adhatja az 
általa kezelt vagyonrészeket.

Az alapító vagyonát az intézet a jó gazda gondosságával köteles kezelni. A vagyongazdálkodásért az intézet az alapítónak tartozik 
felelősséggel.
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VII. Az intézet működésének eszközforrásai
11. cikkely

(az intézet működésének eszközforrásai)
(1) Az intézet a törvénnyel összhangban, az alábbiakból szerzi forrásait:

• a szolgáltatásokért kapott bevételek,
• az áru- és szolgáltatások piaci értékesítésének bevételei,
• a községi költségvetési- és egyéb közforrások,
• adományok, dotációk, szponzori támogatások és egyéb források.

(2) Az alapító nem felel az intézet kötelezettségeiért.

(3) Az alapító biztosítja az intézetnek az eszközöket közszolgálati tevékenységek elvégzésére, amely ebben a rendeletben szerepel-
nek, végrehajtási szabályokkal összhangban, szerződésekkel, és egyéb hatáskörökkel rendelkező hatóságokkal. Az intézetre való 
eszközök az alapító költségvetéséből biztosítottak, az intézet évi finanszírozási szerződésével összhangban. 

(4) Az intézet elszámolási, üzleti tevékenységi adatokat és jelentéseknek kötelező biztosítani, kimutatni más eszközöket a közszol-
gálati tevékenységekről, eszközökkel való üzletelésről, az anyag és más piaceszközökből.

(5) A bevételi többlet alapvetően az intézet tevékenységének fejlesztését szolgálja. Az intézeti tevékenység forráshiánya esetében, a 
hiány fedezetéről, az alapítóval összhangban születik döntés

(6) Annak érdekében, hogy az intézet elszámolási költségvetési forrásokat célirányosan felhasználják közszolgáltatás tevékenysége-
ket külön számolják el a környezetvédelem és a turizmus területén.

(7) A többlet kiadásokkal szemben az Intézet Tanácsa hoz döntést az intézet javaslata alapján és az alapító hozzájárulásával.
– határoz a közjavak használatának áráról illetve díjszabásáról,
– beleegyezését adja az intézet alapszabályához és státusváltozásaihoz,
– belegyezését adja a nem tervezett, illetve az alapszabályban kijelölt összeg feletti hitelek felvételéhez,
–  elfogadja az intézet üzleti beszámolóját, elszámolásait és zárszámadását.

(8) A polgármester dönt a jelen rendelet 12. cikkelyébe foglalt egyéb alapítói jogokról.

VIII. Az intézet szervei

1 Az intézet szervei
12. cikkely

Az intézet szervei:
• az igazgatóbizottság és
• az igazgató.

 
2 Az igazgatóbizottság

13. cikkely
(az igazgatóbizottság összetétele és megválasztása)

(1) Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van. Négy tagot az alapító nevez ki, egyet az intézet alkalmazottai választanak.
Az igazgatóbizottság összetételéről, a tagok kinevezésének, illetve megválasztásának módjáról, a megbízatás időtartamáról és az 
igazgatóbizottság jogköréről az intézet alapszabálya rendelkezik.

(2) Az intézeti tanács tagjainak mandátuma négy év, létrehozási dátummal lép hatályba. A mandátum lejáratával a tagokat újra ki 
lehet nevezni. Az igazgató, kilencven napon belül a mandátum lejárata előtt, köteles tájékoztatni az alapítót és képviselőtagokat. 

(3) Az első találkozót a tanács igazgatójának össze kell hívni legkésőbb 30 napon a tanácstagok többségének kinevezése után. Az 
első ülésen a képviselők elnököt és annak helyettesét választják meg. A határozat akkor érvényes, ha a tagok többsége az ülésén 
részt vesz. Az intézeti tanács a többségi szavazássál összhangban hoz döntést. Az Intézet részletes működését az eljárási szabályzat 
hozza meg.

(4) A munkáspárt képviselőjét az intézmény által dolgozói közvetlen és titkos szavazással maguk közül válasszák ki. Az intézet 
tanácsa a határozat által legkésőbb hatvan nappal megelőzően kiírja a választásokat. A választási határozatban a választás napja és 
a jelöltek javaslata van megadva. 

(5) A képviselő kiválasztását háromtagú bizottság jelöl ki. Az alkalmazottak közül mindenki jelölhet képviselőt. A javaslatot kell 
benyújtani 15 napon belül a határozat közzétételt meglevően. kicsit. A választások érvényesek, ha az intézet dolgozó többsége részt 
vesz. Az a jelölt lesz kiválasztva, aki a legtöbb szavazatot kapta az intézet alkalmazottjai közül, akik részt vettek a szavazáson. A 
képviselőről szóló határozatot a választási bizottság javaslatára az intézet tanácsa hagyja jóvá.

(6) A Tanácsot az intézet alapítója nevezi ki.
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14. cikkely
(az igazgatóbizottság jogköre)

(1) Az Intézet Tanácsa:
– elfogadja az intézmény alapszabályát,
– elfogad más általános okmányokat, kivéve, ha e rendelet másként nem írja ki,
– jogszerűségi és üzleti műveleteket felügyel,
– követi, elemzi és értékeli az intézet működését,
– jóváhagyja az évi jelentés,
– előzetes véleményt nyilvánít ki az igazgató kinevezésével kapcsán,
– munkaszerződést köt az igazgatóval és a munkáltatók jogait és kötelezettségeit vezéreli,
– kezdeményezést ad az igazgató elbocsátásával szemben,
– értékeli az igazgató munkásságát,
– vállalkozási felülvizsgálati javaslatot ad az alapítónak,
– hozzájárulását adja a stratégiai-, munka-, pénzügyi tervhez, a munkaköri besoroláshoz, a munkaszervezéshez, humánerőforrás 

tervhez, beszerzési tervhez és felügyeli azok végrehajtását,
– az intézet által biztosított közjavak árát alapítja meg,
– az általános okmányok elfogadása, amelyeket e rendelet szerint az igazgató nem fogad el,
– a szakmai munka kérdéseivel foglakozik, véleményeit, javaslatokat és kezdeményezéseket ad fel az igazgatónak
– hogy további ötleteket és javaslatokat ad meg az intézet működésének tekintetében,
– egyéb feladatokat végez el, megfelelően alkalmazandó rendelkezései a jelen rendelet és általános aktusokkal szemben.

15. cikkely
Az Intézet Tanács tagjának mandátuma megszűnik ha:

–  egyedül igényel elbocsátását,
–  indokolatlanul nem vesz részt két egymást követő ülésen három vagy négy ülés összehívása kapcsán,
–  nem látja el feladatait,
–  nem képviseli azokat az érdekeket, amelyeket bemutatása során nevezték ki, vagy lehetőséges konfliktus alakul ki magánérdek-

kel szemben,
–  nem felel meg az előírásoknak.

(1) Korai elbocsátás esetén a fennmaradó mandátuma során új tag jelölendő ki azonos eljárásokkal. 

3 Az intézet igazgatója
16. cikkely

(az intézet igazgatója)
(1) Az intézet ügyvitelét és munkáját az igazgató vezeti.

(2) Az igazgatót nyilvános pályázat alapján, az alapszabályba foglalt feltételek, módszer és eljárás szerint, az intézet alapítója nevezi 
ki és menti fel. Az igazgató jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről is az alapszabály rendelkezik. Az igazgató megbízatási ideje 
négy évre szól, és ugyanaz a személy, a mandátum lejárta után, újra kinevezhető.

(3) Az igazgató jogköre:
• az intézet alkalmazottai feladatainak kijelölése, és a teljesítés ellenőrzése,
• az intézet rendes működéséhez kapcsolódó igazgatóbizottsági határozatok megvalósítása,
• munkaszervezési szabályzatok elfogadása,

– az intézet tanácsának előzetes hozzájárulásával jogszabályt fogad el a munkahelyek rendszerezéséről,
– az alapítónak humánerőforrás tervekkel szemben javasol tanácsokat, 
– tárgyi eszközök beszerzésével és beruházási karbantartás javaslatokat ad meg,
– elkészíti a közjavak lista javaslatát, amelyeket az intézet biztosít
– egyéb okmányok elfogadása, abban az esetben ha e rendelet vagy más előírás azt határozza, hogy csak az alapító azaz az intézet 

tanácsa hagyhatja jóvá
– az alapítónak és az intézet tanácsának olyan jelentéseket ad, amelyek hathatnak az intézet működésére
– megírja az évi jelentést
– az intézet tanács határozatait és döntéshozatalát kivitelezi
– az előírásokkal összhangban közigazgatási munkákat vállal, a munkaviszonyok területén
– olyan okmányokat hagy jóvá, amelyek szolgálati titoktartással bírnak.
– egyéb tevékenységeket végez el, amelyeket e rendelet és az előírások határoznak meg.
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17. cikkely
(az igazgató kinevezésének feltételei)

(1) Igazgatónak az a személy nevezhető ki, aki megfelel a törvény és a jelen rendelet által kiszabott feltételeknek.

(2) Igazgatónak az a személy nevezhető ki, aki megfelel a törvény által kiszabott általános feltételeknek, és az alábbi feltételeknek:
• legalább középiskolai, szakközépiskolai vagy főiskolai végzettség (V. vagy VI. fokozat)
• legalább öt év munkatapasztalat

– hogy szervezési és vezetői tapasztalatai legyenek legalább egy intézeti területről
– hogy legyen alaptudása magyar nemzeti kissebség nyelvéből
– Hogy alaptudása legyen egy világi nyelvből

(3) Az igazgatói pályázatot az előző igazgató megbízatási idejének lejárta előtt legalább három hónappal kell közzétenni.

(4) A jelöltnek a bejelentkezése során elő kell állnia egy üzleti tervvel a mandátum időszakára

(5) Az igazgató kinevezéséről szóló szabályzat alapján, az igazgatóval a munkaszerződést, az igazgatóbizottság köti meg. Az igazga-
tó alkalmazása meghatározott időre, a megbízatás időtartamára szól.

18. cikkely
(az igazgató felmentése)

(1) Az alábbi esetekben, az igazgató a megbízatási idejének lejárta előtt felmenthető:
• saját követelésére,
• amennyiben az intézet vagy az alapító érdekeivel, illetve a törvénnyel, a jelen rendelettel vagy a munkaszerződéssel ellentétesen 

járt,

– ha az igazgató nem cselekszik az alapokmányok és előírásokkal összhangban, vagy indokolatlanul nem kivitelezi az intézet 
szervi határozatait,

– Ha az igazgató gondolatlan vagy nemhelyes munkájával kárt okoz az intézetnek, vagy ha elhanyagolja és nem végzi el kötelezett-
ségeit, ezzel komolyabb zavarokat okozva az intézet működéséhez

(2) az alapító az igazgatót idő előtt felmentheti: 
– komolyabb tevékenységek módosítása során, amely során az intézet elsősorban megépült.
– A felelős szakbizottság javaslatára, ha kártékony tevékenységeket művel az intézet vagy a községi vagyon javára.

(3) Az illetékes szerv a felmentési határozat elfogadása előtt tájékoztatni az igazgatót és lehetővé teszi, hogy tisztázza magát.

19. cikkely 

(1) Az igazgató az intézet vezetése során bánjon az intézettel, mint egy szorglamas lelkiismeretes üzletember.

(2) Az igazgató az intézetet képviseli korlátlanul jogi keretekben, és a finanszírozásterv kereteiben felhalmazott, kivéve:
– a beruházási és bérleti szerződések során, amelyek meghaladják az előírásokban meghatározott összeget, és amelyek kis értékű 

szerződéseket határoznak meg és amelyek az intézet tanácsának határozatát igényelik,
– olyan szerződések, amelyek a tárgyi vagyon beszerzéséhez kötődnek, ingatlan fennálló dologi joggal terhelők,
– Abban az esetben, amikor az intézet tanácsa határozattal korlátozza az igazgató felhatalmazását a jogi aktusok megkötéséhez.

20. cikkely
(az igazgató jogai, kötelezettségei és felelőssége)

A jelen rendelet rendelkezései értelmében, az igazgató jogait, kötelezettségeit és felelősségét részletesebben az alapszabály és a 
munkaszerződés határozza meg.

21. cikkely
(az igazgató beszámolási kötelessége)

Az alapítónak, a törvény értelmében, jogában áll tájékoztatást kapni az intézet működéséről.

IX. Az intézet belső szervezettsége
22. cikkely

(belső szervezeti egységek)
(1) Az intézet keretén belül két szervezeti egység alakul, éspedig:

– az idegenforgalmi-, sport-, kultúra és rekreáció területén működő szervezeti egység
– és a környezetrendezési szervezeti egység.

(2) A belső szervezettségről részletesebben a munkaköri elemzésről szóló szabályzat rendelkezik.
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X. Az alapszabály elfogadásának és az igazgatóbizottság kinevezésének határideje, valamint az ideiglenes ügyvezető és ennek 
jogköre

 
23. cikkely

 (az alapszabály elfogadásának határideje)

(1)Az igazgatóbizottság a jelen rendelet hatálybalépésétől és a cégbejegyzéstől számított 6 hónapon belül elfogadja az intézet alap-
szabályát.

(2) Az intézet megalapításának a napja a cégbírósági bejegyzés napja. A cégbírósági bejegyzést az intézet igazgatója kezdeményezi.

24. cikkely
 (az igazgatóbizottság kinevezése és az igazgatói tisztség ellátása)

(1) A községi tanács az igazgatóbizottság tagjait, a jelen rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül nevezi ki.

(2) Az igazgató kinevezéséig, az intézetet a községi tanács által, legfeljebb egyéves időtartamra kinevezett megbízott igazgató vezeti.

(3) A megbízott igazgatónak, ebben az időszakban, jogában áll az igazgatóbizottság jóváhagyásával jogügyleteket bonyolítani, és 
gondoskodnia kell az intézet cégbírósági bejegyzéséről.

(4) A polgármester köteles kinevezni az intézet igazgatójának megbízottját az intézet működési kezdetével minden terv megvaló-
sításához, a rendelettel összhangban.

XI. Átmeneti és záró rendelkezések
25. cikkely

(a rendelet megszűnése)
(1) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti a Dobronaki Idegenforgalmi Intézet Közüzemi Intézet megalapításáról szóló 
Rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közleményei, št. 1/13).

26. cikkely
 (a rendelet közzététele és hatálybalépése)

(1) Jelen rendelet a Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben történő közzétételt követő tizenötödik napon lép hatályba.

Dátum: 2017.06.14. 
Iktatószám: 030-0001/2014-99/2017 
                                                      Župan – Polgármester:
                                                                                       Marjan Kardinar, okl.agrármérnök  
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu 
Občine Dobrovnik za leto 2017 (Uradne objave občine Dobrovnik, letnik XV., št. 7), in  Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradne objave občine Dobrovnik, letnik 
XV., št. 6), v nadaljevanju: pravilnik, Občina Dobrovnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja  

v Občini Dobrovnik v letu 2017

1. Predmet razpisa: 
Občina Dobrovnik razpisuje nepovratna finančna sredstva  za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Dobrovnik po tem razpisu iz proračuna za leto 2017 v skupni vrednosti 4.000,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – sku-
pinske izjeme SA.43966(2015/XA), skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije 
(EU) št. 1407/2013 in za ostale ukrepe občine.

II. Upravičenci: 
Na javni razpis se lahko prijavijo:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih 
ukrepov po členih  21 in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev; 
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis  po Uredbi komisije 
(EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na ob-
močju občine;
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

III. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

Ukrep 1 - Naložbe  v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Višina razpisanih sredstev je 1.400,00 EUR.

Podukrepa: 
– 1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 
– 1.2 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Cilj ukrepa: 
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljša-

njem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde 

Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dosto-

pom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane 

hrane.

Upravičeni stroški: 
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospo-

darstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni 

kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže nad 0,3 ha);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih 

trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, …)
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– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,itd.)
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem; 
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 

vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva,
– DDV.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

• naložba ne sme biti pričeta pred oddajo vloge, zaključena mora biti pred izplačilom sredstev, 

• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki leži na območju občine in mora imeti stalno prebivališče na naslovu 
kmetijskega gospodarstva,

• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; 
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenega ciljev ukrepa, 
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upo-

števane vse predpisane zahteve glede okolje- varstvenih in veterinarskih pogojev ter  zahtev za dobrobit živali: če je investicija 
namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, 

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin v kar se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu,
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob,itd.

Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo  dokumentacijo: 
• vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v 

letu 2017,
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KGZ enota Lendava); 
• ponudbo oz. predračun (ponudba oz. predračun mora glasiti na realno vrednost, upravičenci naj prijavljajo le tisto vrednost, ki jo 

bodo dejansko realizirali in zanjo lahko dostavili račun).  Lastna vlaganja se ne sofinancirajo.
• v primeru investicije povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, 
• v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

Finančne določbe: 
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV).

Najvišji znesek pomoči v okviru ukrepa 1. Naložbe  v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo lahko znaša največ do 1.000,00 EUR na upravičenca na leto.
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Ukrep 2 -  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Višina razpisanih sredstev je 500,00 EUR.

Cilj ukrepa: je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi nasled-
njih dejavnikov: 

– za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja; 
– za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni. 

Upravičeni stroški:  
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo: 
– vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v 

letu 2017,
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2017 z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

Finančne določbe:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino do sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 65% 

opravičljivih stroškov zavarovalne premije. 

Ukrep 4 - Naložbe  v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Višina razpisanih sredstev je 1.200,00 EUR.

Cilj ukrepa: diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širje-
nje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:  
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v 

nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in na-
ložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, kadar skupna vrednost naložbe presega 50.000,00 EUR.

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo: 
• vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v 

letu 2017,
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
• predračune, račune za nakup opreme in naprav oz. račune o izvedenih delih.  Lastna vlaganja se ne sofinancirajo.
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• fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu oz. dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upra-
vičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,

• mnenje pristojne strokovne službe (KGZ Lendava) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dejavnosti.
• v primeru investicije povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo, 

Finančne določbe:
– najvišji delež pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
– ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 

pomoči iz 20. člena  pravilnika.
– pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost upravičenih stroškov brez DDV

Ukrep 5 - Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Višina razpisanih sredstev je 400,00 EUR.

Cilj ukrepa: je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja 
nekmetijskih dejavnosti.

Upravičeni stroški: 
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter 

predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. 

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
– račun oz. dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oz. usposabljanja.

Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo  dokumentacijo:  
– vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v 

letu 2017, 
–  račune oz. dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
–  fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu oz. dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upra-

vičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

Finančne določbe:
– najvišji delež pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
– ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 

pomoči iz 20. člena  pravilnika.
– pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost upravičenih stroškov brez DDV

Ukrep 6 - Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Višina razpisanih sredstev je 500,00 EUR.

Cilj ukrepa: podpora organizirani dejavnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Upravičeni stroški: 
– stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo dejavnosti društva ter stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktiv-

nosti, ki prispevajo k prepoznavnosti občine  in izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine. 
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Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičena društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež v občini ter društva in združenja, ki 
nimajo sedeža v občini, združujejo pa tudi člane iz občine Dobrovnik. Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima društvo ali združenje 
vsaj deset članov, in da je vsaj pet včlanjenih članov iz občine Dobrovnik.

Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo  dokumentacijo:  
– vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 

2017, 
–  finančno ovrednoten program dela za leto 2017,
–  vsebinsko in finančno poročilo o delu društva za leto 2016,
–  evidenco o članstvu (število vseh članov in posebej poimenski seznam in število članov iz občine Dobrovnik), potrdilo o regi-

straciji društva.

IV. Obravnavanje vlog: 
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo v roku 8 dni od poteka roka za 
oddajo vlog obravnavala prejete vloge. Glede na število prispelih upravičenih in popolnih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino 
razpoložljivih razpisanih sredstev, bo komisija določila delež sofinanciranja po posameznih ukrepih za leto 2017. 

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko sredstva prerazporedijo za drug ukrep znotraj 
okvira javnega razpisa.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep, ki ga pripravi komisija. Zoper sklep lahko upraviče-
nec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo 
s pogodbo. 

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom 
pred izdajo sklepa odobritve komisija ne bo upoštevala. 

V. Rok za prijavo na javni razpis:

Razpis je odprt do 31. 10. 2017.

Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo  prispele v tajništvo Občine Dobrovnik do navedenega datuma ali bodo do tega 
datuma oddane na pošto s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisnem obrazcu. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. 

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti v tajništvo Občine ali poslana na naslov: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrov-
nik z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis KMETIJSTVO 2017« ter označena z imenom in naslovom vlagatelja najkasneje do 31.10. 
2017.  

Zahtevek s prilogami mora biti dostavljen na Občino Dobrovnik najkasneje do 30.11.2017. 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Dobrovnik. Obrazci so na 
voljo tudi na spletni strani www.dobrovnik.si. 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani po e-naslovu obcina@dobrovnik.si, ali po telefonu št. (02) 577 
688 0.

Datum: 14.06.2017      
Številka: 330-0001/2017
                                                                            Župan – Polgármester:
         Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.,l.r.   
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A Mezőgazdasági Törvény (UL RS 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR és 26/14) 24. cikke, Dobronak Község 2017-os évi költségve-
tési rendelete (Dobronak Község Hivatalos Közleményei, XV. évfolyam, 7. szám) és, a 2015-2020-as tervezési időszakra vonatkozó, 
a mezőgazdaság és a vidék fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzéséről Dobronak Községben című Szabályzat (Dobronak Község 
Hivatalos Közleményei, XV. évfolyam, 6. szám), a továbbiakban Szabályzat alapján, Dobronak Község közzéteszi az alábbi

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
a mezőgazdasági és a vidék fenntartásához és fejlesztéséhez források kiosztásáról, Dobronak Községben, a 

2017-es évben
I. pályázat tárgya: 
Dobronak Község a jelen pályázati kiírásban a 702/2014 Bizottsági Rendelet (EU) és a de minimis támogatásokról szóló 1407/2013 
számú Bizottsági Rendelet (EU) értelmében, valamint az egyéb községi intézkedések keretén belül, az állami mezőgazdasági tá-
mogatások rendszere – közösségi kivételek SA.43966(2015/XA) alapján, Dobronak Község 2017-es évi költségvetéséből, összesen 
4.000,00 EUR értékű pályázatot tesz közzé a mezőgazdaság és a vidék fenntarthatóságának és fejlesztésének támogatására. 

II. Támogatásra jogosultak: 
1)  azok a jogi és természetes személyek, akik megfelelnek a mikro vállalkozások kritériumainak, elsődleges mezőgazdasági ter-

meléssel foglalkoznak, illetve a 702/2014. számú Bizottsági Rendelet (EU) 21. és 24. cikkébe foglalt intézkedések esetében 
mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, és be vannak jegyezve a parasztgazdaságok nyilvántartásába; 

2)  azok a jogi és természetes személyek, akik megfelelnek a 1407/2013. számú (EU) Bizottsági Rendeletbe foglalt a mikro vállal-
kozásokra vonatkozó de minimis kritériumainak, székhelyük olyan parasztgazdaságban van, amely be van jegyezve a paraszt-
gazdaságok nyilvántartásába, valamint székhelyük a község területén van;

3)  a mezőgazdaság, erdészet és vidékfejlesztés terén működő, a község területén bejegyzett szakmai egyesületek és érdekszövetségek.

III. A támogatási források az alábbi intézkedésekre igényelhetők:

1. A parasztgazdaságok elsődleges termelésével kapcsolatos immateriális és tárgyi eszközökbe történő beruházások

Pályázati források összege 1.400,00 EUR.

Alintézkedések: 
– 1.1. Parasztgazdaságok korszerűsítése,
– 1.2. Mezőgazdasági földterületek és legelők rendezése.

Az intézkedés célja: 
–  a parasztgazdaság általános hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása, elsősorban a termelési költségek csökkentésével, 

illetve a termelés javításával vagy profilváltásával;
–  a természeti környezet, az állattartás higiéniai viszonyainak és szabványainak javítása, amennyiben az adott beruházás megha-

ladja az Unió érvényes szabványait;
–  a mezőgazdaság fejlesztését, alkalmazását és korszerűsítését segítő infrastruktúra kialakítása és javítása, a mezőgazdasági föld-

területek könnyebb megközelítését, a földterületek tagosítását és talajjavítását, valamint az energia- és vízellátást és az ezekkel 
való takarékoskodást is beleértve;

–  a község önellátó képességének növelése a helyi élelmiszertermelés növelésével és a helyi előállítású élelmiszerek értékesítésé-
nek támogatása.

Elszámolható költségek: 
– parasztgazdaságokon lévő istállók és gazdasági épületek építésének (felújításának) tervdokumentációja;
– parasztgazdaságokon lévő istálló- és a mezőgazdasági alaptevékenységet szolgáló gazdasági épületek építési/felújítási anyagainak 

költsége, valamint a kivezetések rendezése (anyagi és szolgáltatási költségek);
– új mezőgazdasági gépezetek és berendezések beszerzési költségei;
– istállók és gazdasági épületek berendezési költségei;
– üvegház beszerzése és telepítése, valamint üvegházi berendezés telepítési költségei, az öntözőberendezések kivételével;
– kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védekezéshez szükséges berendezés beszerzési és telepítési költségei (0,3 ha feletti méretű 

jégvédelmi hálók);
– számítógépes programok, szabadalmak, licencek, szerzői jogok és áruvédjegyek beszerzési költségei;
– extenzív tartós ültetvények első telepítésének, vagy meglévő, intenzív tartós ültetvények telepítésének, illetve szerkezetváltásának 

(profilváltás) költségei (terep előkészítése, támaszok és kerítés felállítása, évelő ültető anyag beszerzése…)
– mezőgazdasági földterület rendezési terve elkészítésének költségei (kisebb agromeliorizációs beavatkozások, stb.)
– kisebb agromeliorizációs beavatkozások munkálatainak költsége,
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– legelők bekerítéséhez és tagolásához szükséges berendezések beszerzési költségei,
– állatitató berendezéséhez szükséges berendezések beszerzési költségei.

Támogatás az alábbiakra nem adható:
– termelési jogok, támogatási jogok és egynyári növények beszerzése;
– egynyári növények ültetése;
– vízelvezetési beavatkozások; 
– állatvásárlás és mezőgazdasági földterületek önálló vásárlása;
– az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházások, kivéve a fiatal mezőgazdasági termelőknek, a tevékenységük 

megkezdésének első 24 hónapjában adható támogatásokat;
– a már elvégzett munkák, kivéve a projektdokumentáció kidolgozására;
– a Szlovén Köztársaság vagy az EU egyéb közforrásaiból támogatott beruházások, a szőlőültetvények átalakításának támogatását 

is beleértve;
– bérleti szerződésekkel kapcsolatos költségek;
– forgóeszközök
– áfa.

Támogatási feltételek: 
• a kérelmező által hiánytalanul benyújtott kérvény,
• a beruházás nem kezdhető meg a kérelem benyújtását megelőzően, és a támogatás kifizetése előtt azt be kell fejezni,
• a kérelmező a község területén lévő gazdaság hordozója, állandó lakhelye pedig a parasztgazdaság címén van,
• az összes számla és fizetési bizonylat a parasztgazdaság hordozója nevére szól,
• a parasztgazdaság nem lehet nehézségekkel küzdő vállalkozás,
• a parasztgazdaság a beruházással az intézkedés megjelölt céljai közül legalább egyet teljesít, 
• a kérelem benyújtási idejében, a parasztgazdaságban, a termelési, illetve mezőgazdasági tevékenység típusának függvényében, 

meg kell felelni az összes környezeti, védelmi és állategészségügyi feltételnek és állatjóléti követelménynek: amennyiben a beru-
házás az említett feltételek teljesítését szolgálja, a gazdaság köteles a feltételeket legkésőbb a beruházás befejezésére biztosítani,

• a parasztgazdaság hordozójának a kérelem benyújtásakor legalább 1 ha összehasonlítható felülettel kell rendelkeznie, amibe a 
következők számítanak bele:
– 1 ha mező vagy kert, vagy
– 2 ha rét vagy extenzív gyümölcsös, vagy
– 4 ha legelő, vagy
– 0,25 ha gyümölcs- vagy szőlőültetvény, illetve egyéb tartós ültetvény, vagy
– 0,2 ha védett helyiség a kerti terményfeldolgozáshoz, illetve faiskolában és szőlőoltványozásban, 
– 200 m2 termesztési felület gombatermesztés esetében, stb.

A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell bemutatnia:
• kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás elnyeréséhez Dobronak Községben a 2017-es 

évre vonatkozóan,
• gyűjtőbeadvány a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági piaci és vidékfejlesztési ügynökségéhez a 2017-es évi közvetlen kifizetésekre,
• vélemény a beruházás jogosultságáról és gazdaságosságáról, amit az illetékes szakszolgálat készít el (Mezőgazdasági Szakszol-

gálat Lendvai Egysége),
• árajánlat, ill. előszámla (az ajánlatnak, illetve előszámlának a reális értéket kell tartalmaznia, a kedvezményezettek azt az értéket je-

lentsék be, amit ténylegesen teljesíteni fognak és erről számlát tudnak benyújtani). A saját beruházások nem kaphatnak támogatást.
• létesítmények építésével kapcsolatos beruházások: megfelelő területi dokumentáció,
• agromeliorizációs beavatkozások: kataszteri terv másolata és az illetékes szakszolgálat által elkészített munkaprogram.

Támogatási intenzitás: 
• a beruházás elszámolható költségeinek legtöbb 50 %-a (áfa nélküli összeg).

A parasztgazdaságok elsődleges termelésével kapcsolatos immateriális és tárgyi eszközökbe történő beruházások 1. intézkedésre adható 
legmagasabb támogatási összeg kedvezményezettként, évente legtöbb 1.000,00 EUR lehet.

2.  Támogatás a biztosítási díjak befizetéséhez

Pályázati források összege 500,00 EUR.

A támogatás célja: a mezőgazdasági termelésre kötött biztosítási díjak támogatása az alábbiak által kiváltott veszteségek fedezése 
céljából: 
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– vetésekben, ültetvényekben és terményekben keletkezett jég- és tűzkár, villámcsapás, fagyás, árvíz és vihar elleni biztosítása; 
– parasztgazdaság állatállományának betegségbiztosítása.

Elszámolható költségek:  
– biztosítási díjak költségtámogatása beleértve a biztosítási ügyletek forgalmi adójának ráeső részét.

A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell bemutatnia:
– kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás elnyeréséhez Dobronak Községben a 2017-es 

évre vonatkozóan,
– gyűjtőbeadvány a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági piaci és vidékfejlesztési ügynökségéhez a 2017-es évi közvetlen kifizetésekre,
– a mezőgazdasági termelés biztosítására vonatkozó, 2017-es évi biztosítási kötvény, a nemzeti támogatás elszámolásának kimu-

tatásával.

Támogatási intenzitás:
– a községi támogatás mértéke a biztosítási díjnak az országos költségvetési támogatáshoz viszonyított különbözete, a biztosítási 

díj elszámolható költségének 65 %-ig. 

4. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásához és értékesítéséhez, valamint a parasztgazdaságok nem mezőgazdasá-
gi tevékenységébe történő beruházások – de minimis

Pályázati források összege 1.200,00 EUR.

Az intézkedés célja: a parasztgazdaságok tevékenységének a kiegészítő, és nem mezőgazdasági tevékenységek bevezetésével, valamint 
a mezőgazdasági és élelmiszeri termékeknek a parasztgazdaságban való feldolgozásával történő diverzifikálása

Elszámolható költségek: 
– a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásával és értékesítésével, valamint a parasztgazdaság nem mezőgazdasági 

tevékenységeibe történő beruházásokkal kapcsolatos tervdokumentáció elkészítésének költségei;
– a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásával és értékesítésével, valamint a parasztgazdaság nem mezőgazdasági 

tevékenységei folytatásához szükséges létesítmények építési, illetve felújítási költségei;
– a termékek feldolgozásával és forgalmazásával, valamint a parasztgazdaság nem mezőgazdasági tevékenységeivel kapcsolatos 

berendezések és készülékek beszerzési költségei.

Támogatásra jogosultak:
– a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásával és forgalmazásával, valamint a parasztgazdaság nem mezőgazda-

sági tevékenységével foglalkozó, a községben székhellyel rendelkező, és a község területén beruházást végző parasztgazdaságok.

Támogatási feltételek:
– engedély a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához;
– bizonylat a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult még nem rendelkezik engedéllyel a tevékenység foly-

tatásához;
– a beruházás befejezését követően a parasztgazdaságban még legalább öt évig kell folytatni a tevékenységet;
– a beruházás megvalósításához szükséges engedély benyújtása, amennyiben a létesítmények építésére vonatkozó jogszabályok 

szerint ez szükséges;  
– a beruházás megvalósítására vonatkozó tervdokumentáció, valamint bizonylatok a költségekről, amennyiben ezek támogatásban 

részesülhetnek;
– üzleti terv a megvalósításhoz költségkimutatással, amennyiben a beruházás összege meghaladja az 50.000,00 EUR-t.

Nem osztható ki támogatás:

– a már elvégzett munkákhoz, a tervdokumentáció kivételével,
– a község területén kívül történő beruházásokhoz,
– a Szlovén Köztárság és az EU egyéb közforrásaiból finanszírozott beruházásokhoz.

A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell bemutatnia:

• kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás elnyeréséhez Dobronak Községben a 2017-es 
évre vonatkozóan,

• gyűjtőbeadvány a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági piaci és vidékfejlesztési ügynökségéhez a 2017-es évi közvetlen kifizetésekre,
• a beruházás pénzügyi konstrukciója a megvalósítási, illetve a befejezési tervvel,
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• a berendezések és készülékek beszerzésével kapcsolatos előszámlák és számlák, illetve az elvégzett munkákra vonatkozó szám-
lák. A saját befektetésekhez nem jár támogatás.

• engedély fénymásolata a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához, illetve a bizonylat fénymásolata a tevékenység bejegy-
zéséről, amennyiben a támogatásra jogosult még nem rendelkezik engedéllyel a tevékenység folytatásához,

• az illetékes szakszolgálat véleménye a beruházás jogosultságáról és gazdaságosságáról, (Mezőgazdasági Szakszolgálat Lendvai 
Egysége),

• létesítmények építésével kapcsolatos beruházások esetében megfelelő területi dokumentáció.

Támogatási intenzitás: 
– támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100 %-ig,
– tekintet nélkül az előző bekezdésbe foglaltakra, a támogatási összeg arányosan csökken, amennyiben a jóváhagyott támogatással 

túllépnék a szabályzat 20. cikkébe foglalt de minimis támogatás közös összegét.
– a támogatási intenzitás kiszámítása során az alapot az áfa nélküli elszámolható költség nettó értéke képezi. 

5. Támogatás a parasztgazdaságok nem mezőgazdasági tevékenységeihez, valamint a feldolgozáshoz és forgalmazásához szükséges 
képzésekhez és felkészítésekhez

Pályázati források összege 400,00 EUR.

Az intézkedés célja: a mezőgazdasági termelők és családtagjaik szakképzettsége és felkészültsége magasabb szintjének elérése a 
parasztgazdaságban folytatott nem mezőgazdasági tevékenységek terén.

Elszámolható költségek: 
– a nem mezőgazdasági tevékenységekkel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tanfolyamok, 

szemináriumok, előadások és szakmai tanulmányutak részvételi költsége és tandíja.

Támogatási feltételek: 
–  engedély a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához, 
–  bizonylat a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult még nem rendelkezik engedéllyel a tevékenység foly-

tatásához;
–  a beruházás befejezését követően a parasztgazdaságban még legalább öt évig kell folytatni a tevékenységet;
–  számla vagy egyéb bizonylat a támogatás érvényesítésével kapcsolatos költségek kifizetéséről,
–  képzési, illetve továbbképzési program.

A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell bemutatnia:
– kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás elnyeréséhez Dobronak Községben a 2017-es 

évre vonatkozóan, 
– számla vagy egyéb bizonylat a támogatás érvényesítésével kapcsolatos költségek kifizetéséről,
– engedély fénymásolata a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához, 
– a bizonylat fénymásolata a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult még nem rendelkezik engedéllyel a 

tevékenység folytatásához;

Támogatási intenzitás: 
– támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100 %-ig,
– tekintet nélkül az előző bekezdésbe foglaltakra, a támogatási összeg arányosan csökken, amennyiben a jóváhagyott támogatással 

túllépnék a szabályzat 20. cikkébe foglalt de minimis támogatás közös összegét.
– a támogatási intenzitás kiszámítása során az alapot az áfa nélküli elszámolható költség nettó értéke képezi. 

6. Támogatás a mezőgazdasági és vidékfejlesztési egyesületek működéséhez

Pályázati források összege 500,00 EUR.

Az intézkedés célja: mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó egyesületek szervezett tevékenységének támogatása.

Elszámolható költségek: 
– Az egyesületeknek a kulturális és műszaki örökség ápolásával összefüggő, különböző tevékenységének megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos költségek, amelyekkel hozzájárulnak a község jobb felismerhetőségéhez.
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Támogatási feltételek: 
Támogatásra jogosultak azok a mezőgazdasági egyesületek és szövetségek, amelyek székhelye a községben van, valamint azok az egye-
sületek és szövetségek, amelyek székhelye ugyan nem a községben van, de tagjai között Dobronak községbeliek is vannak. A támogatás 
feltétele, hogy az egyesületnek, illetve szövetségnek legalább tíz tagja van, és hogy ebből legalább öt tag Dobronak községbeli. 

A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell bemutatnia:
– kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás elnyeréséhez Dobronak Községben a 2017-es 

évre vonatkozóan,
– 2017-es évi munka- és pénzügyi terv,
– a 2016-os évi egyesületi tartalmi és pénzügyi tevékenységi beszámoló,
– tagnyilvántartás (az összes tag létszáma és külön a Dobronak községbeli tagok névszerinti jegyzéke),
– igazolás az egyesület bejegyzéséről.

IV. Kérelmek elbírálása: 
A kérelmeket a polgármester által határozattal kinevezett bizottság bírálja el. A bontás nem nyilvános. A bizottság a pályázati hatá-
ridő lejártát követő 8 napon belül megvizsgálja a beérkezett kérelmeket. A beérkező jogosult és teljes kérelmeket, az elszámolható 
költségeket és a pályázatban kiírt rendelkezésre álló összeget figyelembe véve, a bizottság kijelöli az egyes intézkedések szerinti 
támogatási részarányokat.

Amennyiben egy adott intézkedésre a rendelkezésre álló forrásoknál alacsonyabb összegre érkeznek pályázatok, a nyilvános pályázat 
keretén belül ezek a források más intézkedésekre átcsoportosíthatók.
A kedvezményezetteket az egyes intézkedésekre jóváhagyott összeg mértékéről, a bizottság által elkészített határozattal értesítik. A 
kedvezményezett a határozatot, annak kézbesítésétől számított nyolc napon belül a polgármesternél fellebbezheti meg. A község és 
a kedvezményezettek közötti jogviszonyt szerződésbe foglalják.

Az intézkedések keretében megvalósított tevékenységekhez kapcsolódó számlák és bizonylatok keltezése a határozat kézbesítését köve-
tő kell, hogy legyen. A támogatási jóváhagyásról szóló határozat kibocsátása előtt keltezett számlákat a bizottság nem veszi figyelembe.

V. Pályázati határidő:

Pályázni 2017. október 31-ig lehet.

Határidőre beérkezettnek minősülnek a fenti dátumig a Dobronak Község titkárságához beérkező, illetve ajánlott postai küldemény-
ként a fenti dátumig postázott kérelmek. A kérelemnek tartalmaznia kell a pályázati formanyomtatvány által megkövetelt összes mel-
lékletet, illetve bizonylatot. Hiányos kérelem esetében a pályázót, a beérkezett kérelmek bontását követő 8 napon belül, írásban, hi-
ánypótlásra szólítják fel. Amennyiben a pályázó elmulasztja a hiánypótlást, a bizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelmet legkésőbb 2017. 10. 31-ig, zárt borítékban, „2017-es MEZŐGAZDASÁGI pályázat” megjelöléssel a községi titkárságon 
kell benyújtani, illetve a Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak címre kell beküldeni. 

A mellékletekkel ellátott kérelmeket legkésőbb 2017. 11. 30-áig kell Dobronak Község hivatalába benyújtani. 

A pályázati dokumentáció a pályázat közzétételi napjától Dobronak Község titkárságán igényelhető. A formanyomtatványok a 
www.dobrovnik.si weboldalon is elérhetők. 

A pályázattal kapcsolatos további információkért az érdeklődők írjanak az obcina@dobrovnik.si e-mail címre, vagy hívják a (02) 
5776880-as telefonszámot.

Dátum: 2017.06.14.    
Iktatószám: 330-0001/2017                                                                                  Župan – Polgármester:
      Marjan Kardinar, okl.agrármérnök, s.k.   
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