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Obravnava in sprejem – po skrajšanem postopku

Predlagatelj: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Poročevalec Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Podlaga:

Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju evropske unije pri pomoči de
minimis (Ur. list EU, št. 352, 24.12.2013)
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS št. 37/04)
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. list RS, št. 61/2004,
22/2007, 50/2014)
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. list RS, št. ZPOP, št.
102/2007, 57/2012, 82/2013, 17/2015, 27/2017 - 2, 6., 7 .člen)
Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 33/2011, 91/2011,
32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015, 15/2017 – ZGD-1; 22/18-ZPoS)
Zakon o socialnem podjetništvu (Ur. list RS, št. 20/2011, 90/2014, 13/18ZDU-1)
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 97/2009 – UPB2)
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/1997-UPB2, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 11/18ZSPDSLS30/18 – 7., 20., 21 člen)
Statut občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017)

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik
in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini
Hrastnik - čistopis.
2. Pravilnika se objavita v Uradnem vestniku Zasavja po pridobitvi pozitivnega mnenja
pristojnega ministrstva.
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ZADEVA: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik
in
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Hrastnik - čistopis

1. PRAVNE PODLAGE
Finančne pomoči za malo gospodarstvo se dodeljujejo na osnovi pravilnika in javnega razpisa, ki
ga v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu za posamezno leto sprejme Odbor za gospodarski
razvoj in proračun. Pred samim dodeljevanjem sredstev je potrebno pridobiti ustrezno mnenje
pristojnega ministrstva (trenutno je to Ministrstvo za finance. Državne pomoči se skupaj s
pravilnikom prijavljajo kot posebna »shema državnih pomoči oz. »shema pomoči de minimis«, ki
velja za obdobje 4 let, v skladu z Načrtom razvojnih programov oz. do veljavnega programskega
obdobja (trenutno od 2014 – 2020. Pri dodeljevanju »pomoči de minimis« se upošteva Uredba
Evropske komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe pri pomoči de minimis (Ur. list RS, št. 352/2013, z dne 24.12.2013), Zakon o
spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur. list RS, št.
61/04, 22/07, 50/2014), ipd.
Na osnovi potrjene sheme pristojnega ministrstva (izdano mnenje) se objavi pravilnik ter javni
razpis. Pred dodelitvijo proračunskih sredstev upravičencem, morajo strokovne službe Občine
Hrastnik podati zahtevek na Ministrstvo za finance za preveritev zneskov državnih pomoči, kjer
se vodi evidenca dodeljenih državnih pomoči. V roku 15 dni po podpisu pogodbe morajo
strokovne službe prijaviti »pomoči de minimis Ministrstvu za finance. Podatki o dodeljenih
državnih pomočeh so v skladu z veljavno zakonodajo objavljeni na spletnem portalu lokalne
skupnosti (informacije javnega značaja). Lokalna skupnost mora voditi evidence državnih pomoči
oziroma »pomoči de minimis« najmanj 10 let po dodelitvi državnih pomoči (po prejemnikih),
prejemnik pa 5 let po prejemu sredstev.
Občina Hrastnik bo posredovala na MF prijavo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik kot
spremembo shem pomoči de minimis, za obdobje 2016 – 2020 (sprememba že potrjene
sheme, št. priglasitve: M001-5880181-2015/II, z dne 19.12.2016).
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA
Ob koncu leta 2017 je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 28/2017, dne
16.11.2017), ki se je pričel izvajati v letu 2018. Finančne pomoči se dodeljujejo za različne
namene – ukrepi. V predlog sprememb pravilnika se vnašajo tudi novi ukrepi, pri nekaterih
ukrepih so znižani pogoji dodeljevanja sredstev, ipd., upoštevane tudi posebne situacije, med
njimi tudi epidemija, več v nadaljevanju.
3. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA
Strokovne službe so pregledale pravilnike in javne razpise drugih občin, ki dodeljujejo nepovratna
sredstva za razvoj podjetništva. Proučili so se tudi nekateri kriteriji in merila ministrstev oziroma
ustanov, ki dodeljujejo sredstva za razvoj podjetništva (MGRT, Slovenski podjetniški sklad,
Slovensko regionalni razvojni sklad, Zavod RS za zaposlovanje). Pogoji dodeljevanja sredstev so
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različni, odvisno od okolja (razvitost turizma, obrti, trgovin, starih mestnih jeder, ipd.), kupne moči
okolja, vpliv bližine drugih držav (Avstrija, Italija), stopnja brezposelnosti (poudarek na delovnih
mestih, kjer je večja stopnja brezposelnosti), ipd. V pravilniku so upoštevane tudi določbe, ki so
vezane na uspešno izterjavo sredstev v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. To je
tudi razlog, da so v pravilniku podrobneje opisana merila in pogoji pridobitve sredstev (izkušnje iz
preteklih let).
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Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika se v primerjavi s sedaj veljavnim pravilnikom nanaša
na:
1 člen (Vsebina pravilnika) se spremeni. V prvi točki tretjega odstavka se doda besedilo
»Datum dodelitve pomoči pomeni datum, ko se pravica prejema pomoči prenese na
upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima (podpisana pogodba).«. V
pravilnik se vnese tudi določilo, ki se je do sedaj že uporabljalo (navodila Ministrstva za finance).
V četrti alineji 4. točke 3. odstavka 1. člena se na koncu besedila pred oklepajem doda
besedilo, ki glasi »– izjema so transportna sredstva, za opravljanje dejavnosti avtotaksijev«; Na
območju občine Hrastnik beležimo pomanjkanje avtotaksi prevozov. Ob nedeljah in praznikih
nekaterih avtobusnih prevozov ni, pozno popoldan so dosegljivi v manjšem obsegu, ipd. S
finančno podporo želimo spodbuditi razvoj taksi prevozov in občanom zagotoviti bolj zadostno
tovrstno storitev. Uredba prepoveduje dodeljevanje finančnih pomoči za transportna sredstva in
njihovo opremo za prevoz tovora. Večina lokalnih skupnosti ne dodeljuje sredstev tudi za prevoze
oseb. Država spodbuja nakup električnih vozil za prevoz oseb. V zadnjem stavku 4. točke 3.
odstavka se za besedilom »nabave/nakupi« vrine besedilo, ki glasi: »opravljene storitve«. Bolj
natančna dikcija.
Spremeni se 3. člen. V prvem odstavku 3. člena se za sedmo alinejo vrine nova osma
alineja, ki glasi: »ohranjanje podjetij in delovnih mest v posebnih situacijah; ». Ostali dve alineji
se preštevičita. V dvanajstem členu se uvajata dva nova ukrepa za ohranjanje podjetij in delovnih
mest, zato sta omenjena kot novi nameni in cilji ukrepov za spodbujanje podjetništva.
Spremeni se drugi odstavek 4. člena (Upravičenci) se črta besedilo »podjetniški krožki«. V
pravilniku sta navedena tudi dva ukrepa, ki se ne štejeta kot državna pomoč ali pomoč de
minimis: podjetniški krožek, delovanje združenj. Usmerjena sta v spodbujanje podjetništva,
naloge pa opravljajo različne pravne osebe. Za izvajanje ukrepov 12.b člena se vnesejo kot
upravičenci do sredstev tudi srednja in velika podjetja v primeru obravnave v posebnih situacijah.
Z javnim razpisom se navedejo upravičenci – vsi ali le nekateri.
Spremeni se sedmi odstavek 4. člena. Pri besedilu »podjetja v težavah«,« nimajo poravnanih
vseh obveznosti za » se upošteva pogoj na dan oddaje vlog. Doda se poseben stavek za
izvajanje ukrepov v posebnih situacijah. Na podlagi uvedbe novega ukrepa v posebnih situacijah
se upošteva pravilo, da so obveznosti poravnane do nastanka dogodka.
Spremeni se prvi odstavek 6. člena. Merila za dodeljevanje sredstev tekočega leta in pogoje
javnega razpisa (točkovanje) sprejmejo strokovne službe Občine Hrastnik in ne pristojni odbor za
gospodarstvo Občinskega sveta Občine Hrastnik. Na ta način se pospeši postopek objave in
izvajanja javnega razpisa, osnovni pogoji in merila so že navedeni v pravilniku. To se popravi tudi
v tretjem odstavku 7. člena.
Spremeni se 7. člen (javni razpis). Pri merilih se upošteva obdobje na dan oddaje vloge in ne
na dan objave javnega razpisa, pri čemer se lahko vključi večje število upravičencev (tudi tiste, ki
so se registrirali v času objave javnega razpisa), izvedli novo zaposlitev v času do oddaje vloge,
ipd. Spremenijo se merila za donosnost, in sicer tako, da se vrednosti donosnosti upoštevajo od
0,00 € do več kot 3000,00 €. Merilo se zniža. Črtajo se intervali: od 3001,00 EUR do 5000 EUR,
od 5001 EUR do 8.000 EUR, od 8000 EUR do 12.000 EUR, več kot 12.000,00 EUR). Pri merilu
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in podjetnikov se doda nova alineja, ki glasi:
»izobraževanja za pridobitev naziva »Mojster« ». Dodana sta dva nova merila h) ohranjanje
delovnih mest v podjetju in j) ohranjanje podjetij. Merila se bosta uporabljala pri novem ukrepu za
ohranjanje podjetij in delovnih mest – 12. b člen. – uporabljala se bosta izključno za izvajanje
novega ukrepa 12. b člena. Število udeležencev v podjetniškem krožku se zniža iz 10 na 8 otrok.
Enako se spremeni pogoj vključenih otrok v prvi alineji šestega odstavka 18. člena.
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Spremenita se 6.a in 6.b točka prvega odstavka 8. člena. Pogoj za ohranitev naložbe se zniža
iz 2 let na 1 leto po prejemu sredstev, za ohranitev novega delovnega mesta se zniža iz 1 leta na
6 mesecev po prejemu sredstev.
Spremeni se drugi odstavek 9. člena (kršitev določil in vračilo sredstev). Pogoj za ohranitev
naložbe se zniža iz 2 let na 1 leto po prejemu sredstev, za ohranitev novega delovnega mesta se
zniža iz 1 leta na 6 mesecev po prejemu sredstev.
Spremeni se prvi odstavek 10. člena. Med dovoljenimi investicijami za razvoj podjetništva se
upoštevajo tudi celovite obnove proizvodnih in storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje
registrirane dejavnosti, katere opravlja podjetje najmanj 5 let. Zato se spremeni naziv ukrepa –
upoštevanje različnih vrst naložb. Dodaja se nova dva ukrepa »sofinanciranje najemnin poslovnih
prostorov« in »spodbuda za ohranjanje podjetij in delovnih mest v posebnih situacijah«.
Navedena ukrepa sta vnesena v pravilnik kot nova člena, in sicer 12.a in 12.b člen.
V 11. členu (Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) se
spremeni besedilo četrtega, petega in šestega odstavka. Poenostavi se sofinanciranje
delovnih mest. Izloči se pogoj starosti novozaposlene osebe (pod ali nad 30 let). Višina pomoči
se zniža iz 3.300,00 € oz. 3.630,00 € na 2000,00 € za samozaposlitev ali novo zaposlitev
(brezposelne osebe ali iskalca prve zaposlitve). Posledično se zniža tudi maksimalna višina
sredstev na upravičenca iz 7.260,00 € na 4.000,00 €. Vsako leto je oddano več vlog za dodelitev
sredstev za delovna mesta in presegajo razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen, zato je
bila pomoč dodeljena le upravičencem, ki so dosegli največ točk. Z znižanjem višine podpore se
doseže, da to podporo pridobi več upravičencev. Zniža se pogoj ohranitve delovnega mesta iz 1
leta na 6 mesecev po prejemu sredstev. Enako velja za registrirano brezposelno osebo, ki mora
biti prijavljena na zavodu za zaposlovanje najmanj 7 dni pred zaposlitvijo in ne najmanj 1 mesec.
Poenostavi se postopek dokazovanja zaposlovanja osebe. Vlagatelj odda le potrjen obrazec
M1/M2, pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe, samozaposlitve (družba) ali iskalca prve
službe, pa ne. Pogoj za ohranitev delovnih mest se zniža, zato se izloči določilo, da se vračajo
sredstva v sorazmernem deležu glede na trajanje zaposlitve.
Spremeni se 12. člen. Spremeni se naziv člena, ker se dodajo še druge upravičene naložbe –
celovita obnova proizvajalnih in storitvenih dejavnosti ter opreme, kar velja za podjetja, ki delujejo
najmanj 5 let. Med upravičene stroške investicij se upoštevajo tudi stroški projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja, pod pogojem, da se do
oddaje zahtevka za izplačilo sredstev odda gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje.
Vrednost dodeljene pomoči se zniža iz 7.000,00 € na upravičenca letno na 5.000,00
€/upravičenca letno. Zadnja leta so vlagatelji prijavili naložbe v večjem skupnem znesku kot so
bila razpoložljiva proračunska sredstva, zato se maksimalna vrednost dodeljene pomoči zniža.
Vlagatelje, ki imajo večje naložbe pa se še vedno usmerja na druge javne razpise. Vrednost na
računu, predračunu, pogodbi, … se poveča iz 100,00 EUR na 200,00 EUR.
Doda se nov 12a. člen. Dodan je nov ukrep - Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov.
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in novoustanovljenih podjetij,
registriranih do 12 mesecev na dan oddaje vloge in imajo v najemu najmanj 50 m2 prostora na
določenih lokacijah, ki se natančno opredelijo v javnem razpisu. Finančna pomoč velja le za
najem proizvodnih ali storitvenih prostorov, ne velja pa za skladišča in parkirišča, spodbuda pa se
dodeljuje le podjetjem, ki potrebujejo za svojo dejavnost večje površine (od 50 m2 dalje). Pomoč
je omejena do 1500 €/upravičenca na leto. Poslovni prostori ne smejo biti v lasti povezanih oseb
in podjetij in na dan objave javnega razpisa so bili prazni. Spodbuja se ponovna oživitev
poslovnih dejavnosti v praznih poslovnih prostorih.
Doda se nov 12. b člen. Dodan je nov ukrep - za dodeljevanje sredstev za ohranjanje podjetij
in delovnih mest v posebnih situacijah, ne v le času epidemije, ampak tudi za druge
nepredvidene dogodke, ki so potrjeni s strani pristojnih služb. Sredstva se dodelijo za najem
poslovnih prostorov, za obratovalne stroške in delovna mesta. V pravilnik so vnesena tudi srednja
in velika podjetja, v javni razpis pa se lahko upravičenci omejijo – izločijo srednja in velika
podjetja, omejijo se lahko tudi obratovalni stroški – kateri, npr. upoštevajo se lahko samo str. za
vodo, za odvoz smeti, ipd izloči pa str. elektrike, čiščenja prostorov, …
Stran 4

-

-

-

-

Spremenijo se četrti, peti in šesti odstavek 14. člena (spodbujanje sobodajalstva). Najnižja
vrednost na računu znaša 200 EUR in ne 100 EUR. Med upravičene stroške se dodajo tudi
stroški projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja. Naložba se
mora ohraniti najmanj 1 leto po prejemu sredstev in ne 2 leti – znižan pogoj.
Spremeni se četrti, peti in šesti odstavek 15. člena (Spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva). V četrtem odstavku se poenostavi postopek za dodeljevanje sredstev za delovna
mesta, kot velja za delovna mesta v 11. členu. Za delovna mesta se dodelijo sredstva največ v
višini 2000 EUR za novozaposleno osebo oziroma največ 4000 EUR pomoči za odpiranje
delovnih mest na leto. Delovna mesta se morajo ohraniti najmanj 6 mesecev in ne 1 leto. Izloči se
pogoj vrnitve sredstev v sorazmernem deležu ohranitve delovnega mesta. Brezpsolena oseba je
bila prijavljena na zavodu za zaposlovanje najmanj 7 dni in ne 1 mesec. Za dokazovanje
zaposlitve je dovolj potrjen obrazec M1/M2, ni potrebno oddati pogodbe o delovnih razmerji. Med
upravičene stroške so dodani tudi stroški za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega ali uporabnega dovoljenja.
Spremenita se četrti in sedmi odstavek 17. člena (spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih) se maksimalno dovoljena višina sofinanciranja za
spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih zniža iz 4.000,00 € na
2.000,00 € na upravičenca letno (uskladitev višin dodeljevanja sredstev za delovna mesta,
naložbe, ipd.). V sedmem odstavku se črtajo določeni poklici, ki nimajo značaja deficitarnosti:
varnostnik, viličarist.
v šestem odstavku 18. člena se spremeni besedilo »najmanj 10 osnovnošolskih otrok« v
besedilo »najmanj 8 osnovnošolskih otrok«.
Spremenita se peti in sedmi odstavek 19. člena (podpora delovanju zbornic na področju
podjetništva in obrti). V petem odstavku se pogoji za določitev uspešnega podjetja znižajo.
Uspešno podjetje je tisto, ki izpolnjuje eno izmed navedenih pogojev pravilnika. Pri pogoju »ki
ustvarja najmanj 70 % prihodkov v tujini v tekočem ali preteklem letu« se zniža delež prihodkov
na 40 %. Pri pogoju »ustvarja najmanj 700.000 € prihodkov v preteklem ali tekočem letu« se
zniža vrednost prihodkov na 200.000 €. Pri pogoju »ustvarja najmanj 50.000 € dobička v
preteklem letu« se zniža vrednost na 7.000 €. Pri pogoju »zaposluje najmanj 20 oseb in deluje
najmanj 60 mesecev« se zniža število zaposlenih na 7 zaposlenih in na dobo 24 mesecev.
Ogledi dobrih praks so usmerjeni predvsem na uspešna mala in mikro podjetja. V tretji alineji
sedmega odstavka 19. člena se poveča število ur brezplačnega svetovanja za občane in
brezposelne osebe iz 3 ur svetovanja/leto na 5 ur svetovanja/leto, za novoustanovljena podjetja
pa iz 16 ur na 20 ur – ta podjetja niso člani združenja. Za iskanje novih podjetniških idej in njihovo
realizacijo potrebujejo več podrobnih informacij, to posledično vodi v večje število ur svetovanja.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev so se pregledali tudi pogoji in merila javnih razpisov drugih
javnih virov. V prilogi so navedeni javni razpisi različnih institucij, na osnovi katerih se dodeljujejo
pomoči za različne ukrepe za malo gospodarstvo. Na nekatere javne razpise se lahko prijavljajo
tudi mala in mikro podjetja, posebej to velja za večje naložbe, za odpiranje novih delovnih mest
za brezposelne osebe.
4. CILJI IN NAMENI
Lokalna skupnost nima zakonske obveznosti, da mora zagotavljati sredstva za razvoj
podjetništva in obrti v takšni obliki, kot je navedeno v tem pravilniku. Zagotavljati mora pogoje za
razvoj podjetništva – infrastrukturo (prostorsko urejanje, dostopi do lokacij, oskrba z vodo,
elektriko, kanalizacijo, ...). Občina Hrastnik že vrsto let namenja ta sredstva neposredno
podjetnikom na podlagi obravnave vlog, z namenom, da se podjetniki sami odločajo za svoje
aktivnosti – kaj je najbolj primerno in ugodno za njihovo dejavnost (delovna mesta, naložbe,
izobraževanje). Ker se situacija v gospodarstvu precej spreminja se tudi dodeljevanje pomoči
prilagaja in spreminja, to pomeni, da so v pravilniku vključeni različni ukrepi, v javni razpis pa se
v tekočem letu objavijo le tisti ukrepi, ki imajo prednost glede na situacijo v podjetniškem okolju in
razpoložljiva sredstva.
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5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA PRAVILNIKA
Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika ne predstavlja dodatnih obremenitev proračuna
občine Hrastnik, upoštevajo se določila sprememb in dopolnitev pravilnika za programsko
obdobje 2014 - 2020.
6. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, da prouči predlagano gradivo ter sprejme
SKLEP
1. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik
in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini
Hrastnik - čistopis.
2. Pravilnika se objavita v Uradnem vestniku Zasavja po pridobitvi pozitivnega mnenja
pristojnega ministrstva.

Hrastnik, marec 2020

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
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OB

Občinski svet Občine
Hrastnik

1430 HRASTNIK

Telefon: 03 56 54-350
Fax: 03 56-54-369
www.hrastnik.si
email: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 18. člena Statuta občine Hrastnik
(Ur. vestnik Zasavja, št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na ___ seji dne ________
sprejel
S K L E P
1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik in
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik
– čistopis.
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik in čistopis, se objavita v Uradnem
vestniku Zasavja, pod pogojem, da ga potrdi pristojno ministrstvo.
3. Sklep velja takoj.
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Marko FUNKL
Številka: 007-5/2020-5
Datum: _____ 2020
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PRILOGA
JAVNI RAZPISI/JAVNI POZIVI
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko
brezposelnostjo
Na podlagi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z
visoko brezposelnostjo (za obdobje 2013 – 2020: 29.000,00 €, od tega 10.374,00 € za
nepovratna sredstva in 18.626 € za povratna sredstva) so predvidena dodatna sredstva za to
območje za različne ukrepe (naložbe, delovna mesta, znižanje prispevkov, znižanje davkov za
zaposlovanje in investiranje, ipd.). Več o tem je na spletni strani RRA Zasavje:
https://www.rra-zasavje.si/si/razpisi/
Na tej spletni strani so navedeni javni razpisi za podjetja različnih virov.
 Zavod RS za zaposlovanje že vrsto let objavlja različne javne pozive za dodeljevanje subvencije
za zaposlitev, za usposabljanje na delovnem mestu, ipd.
Dostop: https://www.ess.gov.si/delodajalci
- Zaposli.me 2017/2019 (5.000 - 7.000,00 €/zaposlitev, stari 30 ali več, zaposlitev najmanj 12
mesecev)
- Delovni preizkus 2020 (100 ur ali največ 1 mesec; do 278 €/upravičenca)
- Usposabljam.se 2020 (732,00 € za 3 mesece ali 526,00 € za 2 meseca)
- Trajno zaposlovanje mladih (5.000 €, zaposlitev za nedoločen čas osebe, stare do 30 let)
- Aktivni do upokojitve (do 11.000 €, stari 58 ali več let, zaposlitev za nedoločen čas, …).
- Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje (4.000 € za najmanj 6 mesečno zaposlitev oz.
8.000 € za najmanj 12 mesečno usposabljanje v programu Učne delavnice)
- ….
 Slovenski podjetniški sklad (mikrokrediti, subvencije za naložbe in inovacije, garancije za
bančne kredite, semenski kapital, tvegan kapital, …). Poudarek je na visoko tehnoloških
investicijah ter inovativnih projektih. Vlagatelji morajo priložiti poslovne načrte, …Prijavljajo se
lahko tudi MSP- tudi nova podjetja.
Dostop: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
- JR za spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)
- JR P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih
problemskih območjih v Republiki Sloveniji
- Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)
- Spodbude za zagon inovativnih podjetij v problemskih območjih v letih 2020 -2021 (P2R 2020)
- Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 €
- JR P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0
- Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji
- JR P1 Plus 2019 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (subvencije za naložbe, raziskave in razvoj,
promocijo, uveljavljanje na tujih trgih, ipd.)
Dostop: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/
- Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in
energetske učinkovitosti,
- različni Vavčerji prek katerih podjetja pridobivajo brezplačna svetovanja (skupni nastopi v tujini,
pridobivanje certifikatov kakovosti, statusno preoblikovanje družb, uvajanje poslovne odličnosti,
digitalni marketing, kibernetska varnost, udeležba gospodarske delegacije v tujini, tržne
raziskave tujih trgov, za patente, modele in znamke, …
-…
 Javna agencija SPIRIT Slovenija (skupinsko nastopanje na sejmih v tujini, raziskave in razvoj,
inovacije, …)
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Dostop: https://www.spiritslovenia.si/razpisi
- JR za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek Showroomov v tujini
- JR za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »Eposlovanje 2019-2022«
- JR za spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih
modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
…
 Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Dostop: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
-

NUPB Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF1
JR za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019
JR za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019
JR za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3
JR za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019
...

 Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad – nepovratna sredstva za energetske sanacije
objektov, električna vozila, potniški promet, raba obnovljivih virov, ipd.). Pomoči so usmerjene v
varovanje okolje in blaženje podnebnih sprememb v skladu z določili Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Dostop: http://www.ekosklad.si/razpisi
-JP 78 FS-PO19 finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih, ...
Podjetja lahko kandidirajo za subvencije ali kredite za nakup električnih in hibridnih vozil, polnilnice
za električna vozila in kolesa, za kolesa in kolesarnice, nakup novih vozil za cestni promet s
pogonom na plin, gradnja parkirišč po sistemu P+R, nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev
na hibridni, električni ali plinski pogon oz. imajo vgrajen EURO 6 motor, nakup pnevmatik višjega
energijskega razreda, ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije, prezračevanje z
vračanjem toplote – rekuperacija, naprave za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz
obnovljivih virov energije, ukrepi učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih
objektih, energetski pregledi, mikro sončne elektrarne, sončne elektrarne, naprave za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije, postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za
proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način, sprememba proizvodnega
procesa/preseganje nadstandarda, energijska prenova obstoječih stavb, gradnja novih skoraj nič
energijskih stavb, zmanjševanje onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, gradnja oziroma
rekonstrukcija naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka, zamenjava strešnih kritin,
cevi in oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna, postavitev oziroma rekonstrukcija sistemov,
tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo, ...
 FURS
Dostop:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_ddpo/
#c226
Davčno olajšavo lahko podjetja uveljavljajo ob koncu leta za zaposlitve in investicije - problemsko
območje HRT (prijava vlog na FURS).
 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (subvencioniranje kadrovskih štipendij,
subvencioniranje izobraževanj in usposabljanj, …
Dostop: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (dejavnosti mikro podjetij na podeželju,
razvoj nekmetijskih dejavnosti, ipd.)
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Dostop:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-inprehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
- 6. JR za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 (45.000 € oz.
18.200 €)
- Finančna pomoč ob smrti invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019
- Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v
letu 2019
…
 Partnerstvo LAS Zasavje (javni poziv za naložbe mikro podjetij, promocijo ipd.)
Dostop: http://www.las-zasavje.eu/partnerji/
Prijavljajo se lahko tudi MSP podjetja kot nosilci projekta ali kot partnerji projekta. Spodbuja se
tudi odpiranje novih delovnih mest (možnost sofinanciranja projekta do 60.000 €, za ostale
projekte pa le 50.000).
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