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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
ZA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE 

RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI LUČE V LETU 2016 
 
1. Razpisna dokumentacija vsebuje: 

- Navodila vlagateljem 
- Prijavni obrazec (naziv podjetja, sedež, matična št., davčna št., ime in priimek 

zakonitega zastopnika – OBR 1, 
- Opis investicije (predmet investicije, namen, cilji, izboljšave, povečanje 

zmogljivosti, finančna konstrukcija) – OBR 2, 
- Izjavo upravičenca, da ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji – OBR 3, 
- Izjavo upravičenca, da je kapitalsko ustrezen, kar pomeni, da izguba tekočega 

leta skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let ni dosegla polovice osnovnega 
kapitala družbe – OBR 3, 

- Izjavo upravičenca, da za namen za katerega je podal vlogo še ni prejel 
sredstev iz občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstev EU, ter 
da v obdobju zadnjih treh proračunskih let skupaj prejeta sredstva na podlagi 
pravila »de minimis« ne bodo presegla 200.000,00 EUR, ne glede na obliko in 
namen pomoči oz. 100.000,00 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v 
cestnoprometnem sektorju – OBR 3. 

 
 

Občina Luče 
župan 

Ciril Rosc l.r. 
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NAVODILA VLAGATELJEM 

 
 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 Prijavni obrazec (naziv podjetja, sedež, matična št., davčna št., ime in priimek 

zakonitega zastopnika – OBR 1, 
 Opis investicije (predmet investicije, namen, cilji, izboljšave, povečanje 

zmogljivosti, finančna konstrukcija) – OBR 2, 
 Upravna dovoljenja za investicije za katere se le ta v skladu z zakonodajo 

zahtevajo, 
 Predračun za predvideno investicijo, 
 Izjavo upravičenca, da ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji – OBR 3, 
 Izjavo upravičenca, da je kapitalsko ustrezen, kar pomeni, da izguba tekočega 

leta skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let ni dosegla polovice 
osnovnega kapitala družbe – OBR 3, 

 Izjavo upravičenca, da za namen za katerega je podal vlogo še ni prejel 
sredstev iz občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstev EU oz. 
izjavo iz katere je razvidno koliko pomoči je upravičenec prejel v preteklih dveh 
poslovnih letih in tekočem poslovnem letu; skupaj prejeta sredstva na podlagi 
pravila »de minimis« ne presegajo 200.000,00 EUR, ne glede na obliko in 
namen pomoči oz. 100.000,00 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v 
cestnoprometnem sektorju – OBR 3, 

 Izjavo, da vlagatelj za potrebe javnega razpisa za katerega se prijavlja, 
dovoljuje Občini Luče pridobitev podatkov, ki potrjujejo zgoraj navedene izjave 
– OBR 3, 

 Zadnjo bilanco stanja, 
 Zadnjo bilanco uspeha, 
 Parafiran vzorec pogodbe. 
 

 
Vloga mora biti zložena po vrstnem redu kot je navedeno zgoraj. Obrazci 
morajo biti zloženi po številkah. V primeru, da se za posameznim obrazcem 
zahteva oz. predvideva predložitev dodatnih dokazil, morajo le ta biti zložena 
neposredno za obrazcem h kateremu spadajo. 
 
 
Izpolnjevanje obrazcev 
 
OBR 1 mora biti v celoti izpolnjen in na koncu žigosan ter podpisan s strani 
zakonitega zastopnika. 
 
OBR 2 mora biti v celoti izpolnjen in na koncu žigosan ter podpisan s strani 
zakonitega zastopnika. Znesek na tem obrazcu mora biti enak tistemu na 
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predračunu. Finančna konstrukcija mora biti zaprta, kar pomeni, da morajo biti za 
investicijo v celoti zagotovljeni viri (lastna sredstva, kredit, subvencija). 
V primeru, da investicija pomeni gradnjo za katero je v skladu z veljavno zakonodajo 
potrebno imeti gradbeno dovoljenje, je potrebno za OBR 2 predložiti ustrezno 
gradbeno dovoljenje.  
Za OBR 2 se predloži predračun za predvideno investicijo. 
 
OBR 3 – potrebno je dopisati podatke o podjetju oz. vlagatelju in obrazec na koncu 
žigosati ter podpisati s strani zakonitega zastopnika. 
Za obrazcem je potrebno predložiti zadnjo veljavno bilanco stanja in zadnjo veljavno 
bilanco uspeha. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, ki v preteklem letu 
ni poslovalo, se bilance ne prilagajo. 
 
Na koncu je potrebno predložiti parafiran vzorec pogodbe, ki mora biti podpisan na 
vsaki strani pogodbe s strani zakonitega zastopnika podjetja. S tem se podjetje 
strinja za določili pogodbe. 
 
Vloge – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s 
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA MALO GOSPODARSTVO« dostaviti občinski 
upravi Občine Luče, lahko pa jih oddate tudi priporočeno po pošti na naslov Občina 
Luče, Luče 106, 3334 Luče, vendar morajo vloge na Občino Luče prispeti do 
ponedeljka, 11.04.2016, do 15. ure. Na hrbtni strani mora biti polni naslov 
prijavitelja.  
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           OBR 1 
 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 
 
01. Podatki o gospodarskem subjektu 
 

Firma oziroma ime: 

 

Naslov: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 

 

Matična številka:  

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Številka telefona: 

 

Številka faxa: 

 

Elektronska pošta: 

 

Kontaktna oseba: 

 
 
 
Datum:____________   Žig  podpis zakonitega zastopnika: 
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OBR 2 

 
OPIS INVESTICIJE OZ. PREDMET POMOČI 

 
 
Predmet investicije oz. predmet pomoči:___________________________________, 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
Namen investicije, cilji investicije in izboljšave, ki jih investicija prinaša:___________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
 
Finančna konstrukcija investicije (način financiranja, viri za financiranje): 
višina investicije _________________ od tega 
 
lastna sredstva _________________ 
subvencija občine _________________ 
druga sredstva _________________ 
sredstva skupaj _________________ 

___________________________________________________________________ 
priloga: 

- gradbeno dovoljenje (v primeru, da je potrebno) 
- predračun 

 
 
 
Datum:____________   Žig  podpis zakonitega zastopnika: 
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OBR 3 
 

IZJAVA VLAGATELJA 
 
 
Vlagatelj (uradni naziv oz. ime vlagatelja):__________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
izjavljamo: 
 da nismo v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 
 da je naše podjetje kapitalsko ustrezno, kar pomeni, da izguba tekočega leta 

skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let ni dosegla polovice osnovnega 
kapitala družbe, 

 da za namen za katerega podajamo vlogo še nismo prejeli sredstev iz 
občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstev EU oz. smo za ta 
namen dne, _____________, prejeli__________________€ sredstev,  

 da v obdobju preteklih dveh poslovnih letih in tekočem poslovnem letu skupaj 
prejeta sredstva na podlagi pravila »de minimis« za naše podjetje ne bodo 
presegla 200.000,00 EUR, ne glede na obliko in namen pomoči oz. 
100.000,00 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, 

 da nismo pripojeno podjetje, ali del drugega podjetja oz. smo povezani z 
naslednjimi podjetji (navesti naziv in sedež podjetja ter davčno številko): 
______________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

 da za potrebe javnega razpisa za katerega se prijavljamo, dovoljujemo Občini 
Luče pridobitev podatkov, ki potrjujejo zgoraj navedene izjave, 

 da imamo do Občine Luče poravnane vse zapadle obveznosti. 
 
 
 
priloga: 

- zadnja bilanca stanja 
- zadnja bilanca uspeha 
- parafiran vzorec pogodbe 

 
 
 
 
Datum:____________   Žig  podpis zakonitega zastopnika: 
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Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, matična številka 5883784, davčna številka 92082386, 
ki jo zastopa župan Ciril Rosc (v nadaljevanju: občina) 
 
in 
 
                                                        , matična številka                 , davčna številka                   , 
(v nadaljevanju: prejemnik/ca), 
 
 
 
s k l e n e t a  
 

 

P O G O D B O  
O DODELITVI FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 

GOSPODARSTVA V OBČINI LUČE ZA LETO 2016 
 
 

1. 
Predmet te pogodbe je dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Luče v letu 2016. 
 
Pomoč se dodeljuje po shemi državnih pomoči »de minimis« skladno z Uredbo komisije (EU) 
št. 1407/2013 in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Luče (Uradni list RS, št. 34/2015) ter Javnega razpisa 
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče 
v letu 2016. 
 
V proračunu občine za leto 2016 so zagotovljena sredstva za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Luče na področju proračunske postavke 14. 
 

2. 
Pogodbeni stranki ugotavljata naslednje: 

• prejemnik(ca) se je prijavil(a) na javni razpis Občine Luče za dodelitev finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče v letu 2016, 
• pristojni odbor je ugotovil, da je prejemnik(ca) pravočasno in v skladu z zahtevami 
javnega razpisa vložil(a) zahtevo za dodelitev nepovratnih sredstev ter predložil(a) vso 
potrebno dokumentacijo, 
• pristojni odbor je ugotovil, da prejemnik(ca) izpolnjuje kriterije za dodelitev 
nepovratnih sredstev po navedenem razpisu. 

 
3. 

Na podlagi prijave na razpis in odločbe, izdane na osnovi predloga odbora, se nepovratna 
finančna sredstva v skupni višini _________ EUR prejemniku(ci) dodelijo iz proračuna 
občine za leto 2016 iz navedene proračunske postavke, in sicer za naslednje namene: 
 

PP Namen Neto znesek 
  EUR 

   
Finančna sredstva skupaj: EUR 
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4. 
 

Občina se zavezuje, da bo neto višino finančne pomoči iz 3. točke te pogodbe nakazala iz 
navedenih proračunskih postavk prejemniku(ci) v desetih dneh od dneva podpisa pogodbe. 
 
 
Občina bo sredstva nakazala na račun prejemnika(ce) 
 
številka:                                             , odprt pri:                                                
 
davčna številka:                              
 
 

5. 
Sredstva po tej pogodbi so dodeljena izključno na podlagi predložene dokumentacije in 
dokazil prejemnika(ce). V kolikor bi bilo ugotovljeno, da so bila prejeta sredstva dodeljena na 
podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik(ca) prekršil(a) druga določila pogodbe, je 
prejemnik(ca) sredstev dolžan(na) vrniti sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi obrestmi po 
medbančni referenčni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR veljavni na dan, ko je sredstva 
prejel(a), in sicer za celotno obdobje od dneva prejema sredstev. Prejemnik(ca) je dolžan(na) 
sredstva vrniti v proračun Občine Luče v roku 8 dni od poziva pristojnega upravnega organa.  
 

6. 
Subvencioniranega sredstva oz. opreme prejemnik pomoči ne sme odtujiti v roku treh let od 
pridobitve (datum nabave). V nasprotnem primeru mora vrniti prejeta sredstva občine. 
Navedeno ne velja, v kolikor pride do nenamernega uničenja oz. poškodovanja sredstva oz. 
opreme. Občina oz. s strani občine imenovan organ lahko v roku treh let od podpisa 
pogodbe kadar koli izvede kontrolo v zvezi z dodelitvijo sredstev. 

 
7. 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem 
te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ni možna, je za rešitev 
spora pristojno sodišče v Velenju. Skrbnik pogodbe s strani občine je _______________. Za 
ugotavljanje izpolnjevanja te pogodbe lahko občina ustanovi posebno komisijo, ki lahko na 
terenu preveri izpolnjevanje te pogodbe. V premeru, da prejemnik komisiji ne dovoli pregleda 
subvencionirane opreme oz. sredstva se šteje, da je sredstvo oz. opremo odtujil. 
 

8. 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po en izvod. Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
 
 
Številka:                                  
 

 
Datum:________________ 

  
Datum:______________ 

 
  Občina Luče 

župan 
Ciril Rosc 
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