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a.

si

Stevilka: 430-291 201 5-2
Datum: 7.8.2015
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v obdini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014202.0 (Wadni list 5t. 4612015), Pravilnika o postopkih za izvr5evanje proraduna RS (Uradni
list RS, 5t.50/2007,61/2008 in312013), dolocil Odloka o proracunu Obdine Hrpelje - Kozina
za leto 2015 (Uradni list RS,5t. 19/2015), Zakona o spremljanju drZavnih pomoci (Uradni list
RS, 5t. 37t2OO4) in odloditve Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje
ukrepov spodbujanje zaposlovanja v ob6ini Hrpelje - Kozina zalelo 2015 Obdina Hrpelje Kozina objavlja

JAVNIRAZPIS

za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v obEini Hrpelie - Kozina za leto
2015

l. NAROC NtK: Obdina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Re$ka cesta 14, 6240 Kozina.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proradunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov
spodbujanja zaposlovanja v ob6ini Hrpelje - Kozina, in sicer:
sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravniStva za kritje dela stro5kov dela
(UKREP 1),
sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro5kov dela (UKREP 2) in
sofinanciranje samozaposlitev za kritje stro5kov za rcalizacijo samozaposlitve
(UKREP 3).

3. UPRAVleenCt Do FINANCNIH POMOet in pogoli, kaiih morajo izpolnievati:
UKREP 1 IN UKREP 2

Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravni5tva ter ukrep spodbuiania
novih zapostitev- so upravidenci gospodarske druZbe v skladu z zakonom, ki ureja

gospodarske druZbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
imajo poslovni sedeZ ali podruZnico (poslovno enoto) na obmodju obdine Hrpelje
- Kozina ali izven,
so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
na dan prijave niso v stedajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali v likvidaciji,
na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomo6i za reSevanje
in prestrukturiranje gospodarskih druZb v teZavah,
imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in

-

-

imajo v celoti izpolnjene vse finan6ne obveznosti do Obdine Hrpelje - Kozina.

Do pomoci po pravilu >de minimis< niso upravidena podjeija iz sektorjev:
ribistva in akvakulture,

-

primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi lk Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
predelave in trzenja kmetuskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
l. 6e je znesek pomodi doloden na podlagi cene oziroma kolidine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg,

ll. de je pomod pogoiena s tem, da se delno ali v celoti prenese na

primarne

proizvajalce.

Pomod )de minimis( ne sme biti namenjena izvoztt oziroma z izvozorn povezanimi
dejavnostmi v tretje drZave ali drZave 6lanice, kot je pomo6, neposredno pouezana z
izvoZenimi kolidinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreze ali drugimi tekodimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomod >de minimis< ni pogojena s prednostno rabo domadih proizvodov pred uvozenimi.

UKREP 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi6enci brezposelne osebe, ki:
so drzavljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivalisde na obmodju obdine Hrpelje - Kozina,
so na dan oddaje vloge prUavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
imaio poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
imajo v celoti izpolniene vse finandne obveznosti do Obdine Hrpelje - Kozina'

-

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIEENCI:
Za UKREP 1 - spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravnistva:
mora biti drZavljan Republike
- mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
sloveniie, mora biti mlajsi od 26 let oziroma mlajsi od 30 let v primeru podiplomske
izobraz'be ter mora imeti stalno prebivaliSde na obmoeju obdine Hrpelje - Kozina,
prijavitelj
mora z izbranim kandidatom skleniti delovno rczmetie v obdobju od
1.1.2015 oziroma najkasneje do 15.11.2015,
delovni eas'
- zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega leta za polnizagotoviti
mentoria za
pa
delodajalec
pripravnistva
mora
- v primeru nudenja
pripravnistva.
program
pripravnika in
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokondano srednjesolsko

izo'brazboi visje5olsko izobrazbo, visoko5olsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki
zaanejo oziroma so 2e zaaeli opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Za UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev:

-

imajo registriran sedez ali poslovno enoto na obmodju obeine Hrpeue
izven vsaj eno lelo pred oddajo vloge na javni razpis,

-

Kozina ali

-

najkasneje do 15.11.2015 zaposlUo brezposelne osebe za polni delovni 6as za
najmanj eno leto, ki so drzavljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivalisde na
obmodju obaine Hrpelje - Kozina in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3
mesece pred oddajo vloge.

Za UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev:
upravidenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
naslednje oblike samozaposlitve:
sredstva lahko upravidenec pridobi
pgg!9Edle-9sgD3,
6e je lastnik ali solastnik v
samozaposlitev kot direktor oziroma
podlaga
(zavarovalna
O4O + 1121ter pridobitev
gospodarski
druzbi
novoustanovljeni
podlaga 005),
(zavarovalna
statusa samostoineqa oodietnika oosameznika -s.p

-

-

-

za

realizr.a samozaposlitev na obmodju obaine Hrpelie - Kozina (poslovni prostor in
sedeZ morata biti na obmo6ju obdine Hrpelje - Kozina),
dejavnost se mora izvaiati na obmodju obaine Hrpelje - Kozina vsaj 2 leti po realizaciii
samozaposlitve,
najkasneje do 15.11.2015 mora realizirati samozaposlitev.

5. VISINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS:
skupna visina razpisanih sredstev za leto 2015, ki je na razpolago na proradunski postavki
0490 097 Sofinanciranje prve zaposlitve zna5a 20.000,00 EUR, od tega za:

-

UKREP 1: spodbu.ianje prve zaposliwe oziroma pripravnistva v okvirni visini 3.162,92
EUR,

UKREP 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni viSini 7.907,30 EUR in
UKREP 3: spodbujanie samozaposlitev v okvirni vi5ini 8.929,78 EUR'

Sredstva se lahko prerazporeduo med posameznimi ukrepi glede na Stevilo upravidencev in
visino zahtevanih sredstev ter razpolo2ljivih sredslev.

6. vISINA FINANENE POMOEI in UPRAVIEENI STROSKI SOFINANCIRANJA
Javni razpis se izvaja po pravilih drZavnih pomoai, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru
namena tega javnega razpisa predstavlia za prejemnika driavno pomo6.

)Finanane pomoai se dodeljujeio skladno z uredbo Komisije (EU) 5t. 1407/2013 z dne 18.
decembra d013 o uporabi dlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uniie pri pomodi
>de minimis< (Uradni list EU L 35211,24.12.2013) (v nadaljevanju: Uredba )de minimis().

visina )de minimis( pomodi, dodeliena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v
obdobju zadnjih treh prora6unskih let, ne glede na obliko in namen pomoci ter ne glede na
to, ali se pomod dodeli iz sredstev drzave, obdine ali Unije. v komercialnem cestnem
lovornem prevozu znasa zgornja dovoljena meja pomodi 100.000 EUR. Pomoa )de minimis(
v podietjih, ki opravljajo komeriialni cestni tovomi prevoz, ne sme biti namenjena za nabavo
vozil za prevoz tovora.
)Enotno podjetje( pomeni vsa podietja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih
@zmeti:
_podjetjeimavedinoglasovalnihpravicdelnidarjevalidruZbenikovdrugegapodjetja;
_ boojerje ima pravico imenovati ati odpoklicati vedino .tanov upravnega, poslovodnega
ali nadzornega organa drugega podjetja;

-

podjetje ima pravico izvrsevati prevladujod vpliv na drugo podjetje na podlagi
pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali doloabe v njegovi druZbeni pogodbi
ali statutu:
podjetje, ki je delni6ar ali druZbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delniaarji ali druzbeniki navedenega podjetia samo nadzoruje vecino glasovalnih
pravic delnidarlev ali druZbenikov navedenega podletja.

Podietja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do detrte alineje prejSnjega stavka preko
enega ali ved drugih podietij, prav tako veljajo za enotno podietje.
Ce je prejemnik za iste upravidene stroske prejel ali namerava prejeti tudi drugo drzavno
pomo6, skupni znesek prejete pomoai )de minimis( ne sme presedi zgornje meje )de
minimis< pomo6i ter intenzivnosti pomodi po drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predlo2iti:
pisno iziavo o vseh drugih pomodeh )de minimis( pomodeh, kijih je podjetje prejelo v
predhodnih dveh in v tekoaem proradunskem letu, vkliu6no z navedbo, pri katerih
dajalcih in v kak5nem znesku ie v teko6em proradunskem letu 5e kandidiral za )de

-

minimis( pomoe,

-

pisno izjavo o drugih 2e prejetih (ali zaprosenih) pomodeh za iste upraviaene stroske

ter
pisno izjavo s seznamom vseh podjetij, ki so z njim povezana.

Prejemnika se pisno obvesti:
da je pomod dodeljena v skladu z Uredbo )de minimis('
o znesku de minimis pomodi.

-

Upravideni stroaki sofinanciranja so za UKREP 1 - spodbujanja prve zaposlitve
oziroma pripravniStva in UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev stroski za kritje dela
stroskov plaa.

Za UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev pa so upraviaeni stroski sofinanciranja stroski
za rcalizaciio samozaposlitve, ki so stroski povezani z izvajan.iem deiavnosti in sicer: stroski
obveznih frispevkov za socialno vamost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, ra6unovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroski nabave pisarniSke
in radunalniSke opreme.

Visina sredstev sofinanciranja znala za UKREP 1 - soodbuiania orve zaooslitve oziroma
orioravnistva do 3.162,92 EUR.

Za UKREP 2

- soodbuiania

novih zaposlitev znasa visina sredstev sofinanciranja do

3.953,65 EUR ter za UKREP 3 - soodbuiania samozaDoslitev do 3.953'65 EUR
Sredstva se dodelUo v enkratnem znesku.

h

'

}(]ilje upraviienih stroskov mora upravidenec do 30.11.2015 predloziti naslednjo
dokumentacUo za izpladilo:
a. za UKREP 1 - ukreo spodbuiania Drve zaooslitve oziroma oriDravnistva in UKREP 2
- ukrep novih zaooslitev:
zahtevek za izpladilo ter seznam zaposlenih,
fotokopUe pogodbe o zaPoslitvi,
- fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)

b.

-

za UKREP 3 - ukreo soodbuiania samozaooslitve:
zahtevek za izpladilo,
fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije (Ajpes),
fotokopijo obrazca pnlave v zavarovanje (obr. M-1).

7. MERILA ZA IZBOR KONENIH PREJEMNIKOV:
Za UKREP 'l - spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravnistva:
financna stabilnost in likvidnost prosilca - bonitetna ocena,
slarost mladega iskalca zaposlitve oz. pripravnika,
zaposlitev za nedoloden 6as.

-

Za UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev:
finandna stabilnost in likvidnost prosilca - bonitetna ocena,
zaposlitev za nedolo6en 6as,
dolgotrajno brezposelna oseba (prijavUena na zavodu ved kot leto dni),
invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odloabe pristojnega organa,
brezposelna oseba starejsa od 50 let,
mladi do vkljudno 29 let.

-

Za UKREP 3 - spodbujanje samozaPoslitev:
nadrlovani 6isti prihodki od prodaie v EUR v prvem letu poslovanja,
Stevilo predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh letih poslovania,
inovativnost in izvirnost ideje,
trzni potencial ideje.

-

sredstva bodo prejeli tisti upravi6enci, ki bodo na podlagi meril pridobili naivisje Stevilo to6k.

8. ROK za predloZitev vlog je do vkljudno 30.9.2015.

9.

VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Vloga na iavni ruzpis za
sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v obdini Hrpelje - Kozina za leto 2015".
Vloga mora biti aitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter Zigosana in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, dolodene v razpisni dokumentacui.

10.

RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: lavni razpis, obrazec za prijavo na razpis
in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni, sobi st. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi
tudi preko in-ternetne strani ob6ine Hrpelje - Kozina: htto://www.hroelie-kozina.si (zavihek
'Javni razpisi, narodila in objave').

11. POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami posljejo vlagatelji v zaprti kuverti
na naslov: Obdina Hrpel.ie - Kozina, Hrpelje, Reska cesta 14, 6240 Kozina' Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis DNE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI
RAZPIS - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA(. Na hrbtni strani kuverte mora biti
oznaden naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravoaasne vloge se stejeio vloge oddane do
vkljudno zadnjega dne roka za predlozitev vlog - do vkljudno 30.9.2015 osebno v sprejemni

pisarni v poslovnem 6asu ali oddane priporo6eno po posti. v primeru, da vlagatelj posilja ved
vlog za ved ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoii kuverti.

12.

ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG

i

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinia z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija,
imenovana s sklepom Zupana se bo predvidoma sestala v roku I dni od poteka roka za
predloiitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in ozna6ene kuverte, ki vsebujelo vloge. Prepozno prispele vloge komisija
ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene posiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge
komisUa v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku I dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavraene.

Za nepopolno se Steje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno
dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po
preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finandnih
pomodi in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predloZila direktorju
obdinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi
oziroma nedodeliWi sredstev.

13.

IZBOR IN VISINA SREDSTEV
Upravi6encem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 8 dneh po spreieti odlocitvi
in podaji predloga prejemnikov in neprejemnikov finandnih pomodi na seji komisue. Ce se
upravicenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se steje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je moZna pritoZba v roku

I

dni po prejemu

sklepa. Vlo2ena pritozba ne zadrZi podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravidenci. Predmet
pritozbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog O pritozbi odloda 2upan.

DODATNE INFORMACIJE v zvezi z razpisom dobijo vlagateui na Obdinski upravi Oddelek za druZbene dejavnosti Obaine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reska cesta 14, kontaktna
oseba je Vasja Valenai6, tel. St. 05 620 53 69.

'14.

I
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