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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/2019) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Šoštanj za leto 2019 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/2019), Občina Šoštanj objavlja 

  

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 

GOSPODARSTVA V OBČINI ŠOŠTANJ V LETU 2019 

  

  

I. PREDMET RAZPISA  

Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna 

Občine Šoštanj za leto 2019.  Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013. 

  

II. Okvirna višina razpisanih sredstev za namene iz III. točke je 30.000,00 EUR.  

  

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 14021001. V primeru, da bo na postavki iz katere se 

sofinancirajo vsebine iz III. točke tega razpisa, prišlo do spremembe objavljene višine sredstev pod to 

točko javnega razpisa in bodo upravičencem že izdani sklepi o pridobljeni višini sredstev in sklenjena 

pogodba, se bo o tem upravičence obvestilo in ponovno izdalo sklep o dodelitvi sredstev sofinanciranja 

in sklenjen aneks k pogodbi, s katerim bo vrednost sofinanciranja usklajena z izračunanim deležem, ki 

ga je po javnem razpisu pridobil posamezni upravičenec.    

  

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil 

posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 

tega razpisa. O razdelitvi in višini finančnih sredstev odloči pooblaščena oseba, na predlog delitve, ki jo 

pripravi s strani župana imenovana strokovna komisija. Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo 

biti porabljena do 29.11.2019.  

 

III. UKREPI IN UPRAVIČENI STROŠKI   

 

Upravičeni nameni:   

Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,   

Ukrep 2: prednostno spodbujanje samozaposlovanja,  

Ukrep 3: spodbujanje investicij,  

Ukrep 4: promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva. 

  

Upravičeni stroški:  

– stroški, ki so povezani z novo zaposlitvijo in samozaposlovanjem,  

– stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, zgradbe, oprema, stroji…,  

– stroški nematerialnih investicij: stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih 

izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne 

dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov, 

– stroški, povezani z udeležbo na sejmih ali razstavah: stroški najetja sejemskega prostora, postavitve 

in delovanja stojnice. 
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IV. SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE   

  

Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodeljene posameznemu 

upravičencu, lahko znaša do 50% upravičenih stroškov za posamezni namen oz. največ 6.000 EUR in 

najmanj 250 EUR na posameznega upravičenca v letu 2019.  

  

Upravičenci:  

Do pomoči po tem razpisu so upravičeni samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe. 

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 

z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 

členov 107 in 108.  

 

Izraz »podjetje« za potrebe tega razpisa opredeljuje gospodarske družbe in samostojne podjetnike, ki 

se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.  

 

V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni 

promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. 

 

V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni 

promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 

 

Pri izračunu števila zaposlenih in finančnih sredstev se upoštevajo neodvisna, partnerska in povezana 

(enotna) podjetja. Povezana podjetja so vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih 

razmerij: 

a. Podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 

b. Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja, 

c. Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu, 

d. Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji 

ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 

družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) v razmerju preko enega ali več drugih 

podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 

Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma v 

novo dejavnost na območju občine Šoštanj.  

 

Do finančnih sredstev niso upravičena podjetja iz sektorjev: 

 ribištva in akvakulture, 
 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 

Evropske skupnosti, 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 

Evropske skupnosti v naslednjih primerih: 
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
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Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene 
podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni 
promet tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. 

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 

 
(2)  Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni: 

 podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije), 
 podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in 

prestrukturiranje, 
 subjekti, ki so davčni dolžniki, 
 subjekti, ki ne izplačujejo redno plač in socialnih prispevkov, 
 naslovniki, ki imajo do občine in javnih podjetij, zavodov itd., katerih ustanoviteljica je občina, 

neporavnane obveznosti na dan prijave na javni razpis, 
 subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije), 
 naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s 

katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. 
 

V. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO  

  

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 

Občine Šoštanj: http://www.sostanj.si ali pri občinski upravi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, 

vsak delovni dan v času uradnih ur do izteka prijave na razpis.   

  

VI. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE  

  

Vloge (izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge) za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje 

do 22. 10. 2019 do 14.00  ure.  K vlogi na javni razpis predložite predračune (izjemoma letos 

lahko tudi račun iz letošnjega leta). Vlagatelji lahko pridobijo račune takoj po oddaji vloge, ki so 

ji predložili predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za izvedene aktivnosti boste 

upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili skupaj z zahtevkom za izplačilo 

sredstev. 

  

Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do končnega roka 

za predložitev prijave, to je do dne 22. 10. 2019  do 14.00 ure.   

  

Vloge, ki bodo prispele po roku iz prejšnjega odstavka, ne glede na način prispetja, ne bodo obravnavane. 

Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.  

  

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.  

  

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA MALO 

GOSPODARSTVO 2019«.   

  

 

VII. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA  

  



Stran | 4  

 

Vloge, prispele na javni razpis bo odpirala posebna komisija, predvidoma dne 23.10.2019. Če komisija 

ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove 

vlagatelja k dopolnitvi vloge. Če prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot nepopolna 

zavrže. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki bo imenovana s strani župana.  

 

Občina bo prejemnika pomoči s sklepom pisno obvestila o odobrenem znesku »de minimis« pomoči ter 

da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 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 (Uradni list EU L 352, 24.12.2013). Sklep o dodelitvi sredstev bo Občina Šoštanj izdala v roku 

20 dni po zaključenem razpisu. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.  

 

Zoper odločitev o dodeljeni pomoči, lahko upravičenec v roku 15 dni vloži pritožbo pri županu. 

 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, s katero se določijo 

nameni in pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi 

zahtevka. Zahtevek mora vsebovati priloge, ki so navedene v zahtevku pri posameznemu ukrepu. 

 

VIII. HRAMBA DOKUMENTACIJE 

 

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, 

deset poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. 

   

IX.  OSTALE DOLOČBE  

  

Vlagatelj lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v razpisu.   

 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti 

s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi: 

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, 

- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke (tudi npr. da 

prejemnik pomoči redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov, da je davčni dolžnik, itd.), 

- da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 

 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, prejemnik pomoči izgubi pravico do pridobitve 

sredstev za naslednji dve leti.  

 

Upravičencem se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu morajo biti predložena ustrezna 

dokazila o porabi sredstev. 

 

Pomoči se lahko dodeli za projekte, ki bodo ali so že izvedeni v letu 2019. 

 

Dodeljena sredstva za posamezen namen ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči 

upravičenih stroškov, določenih z Uredbo EU, ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega 

proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.  
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Najkasneje v roku enega leta od dodelitve sredstev, mora prejemnik sredstev podati poročilo o učinkih 

porabe sredstev odboru, ki poročilo pregleda.  

  

 

X. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM  

  

Vse dodatne informacije dobite po tel. 03/898 4300, ali po e-mailu: obcina@sostanj.si  

   

 

 

XI. TOČKOVANJE VLOGE  

  

Strokovna komisija bo prispele vloge ocenila na osnovi sledečih meril:  

  

Št.  Kriterij  Možno št. točk  

    

1  Odpiranje novega 

delovnega mesta  

Ali projekt vzpodbuja odpiranje novega 

delovnega mesta?  

število točk 30  

2  Samozaposlitev  Ali projekt vzpodbuja samozaposlitev?  število točk 30        

3  Promocija  Ali  je projekt usmerjen v promocijo?  število točk 10  

4 Investicije  Ali projekt predvideva novo dejavnost? 

 

število točk 10  

  

 

 

 

Izračun sofinanciranja: 

 

1. 

 

št. doseženih točk upravičenca 

---------------------------------------- X upravičen strošek upravičenca = vrednost za izračun sofinanciranja 

vsota točk vseh upravičencev 
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2. 

 

višina razpisanih sredstev 

----------------------------------------------------------- = delež vrednosti za izračun sofinanciranja 

Vsota vseh vrednosti za izračun sofinanciranja  

 

3.  

 

Vrednost za izračun sofinanciranja X delež vrednosti za izračun sofinanciranja = višina sofinanciranja 

 

 

 

 

 

 

 

   ŽUPAN OBČINE ŠOŠTANJ  

Darko Menih, l. r.  

  

  

  

Številka: 302-1/2019-3  

Datum:  1. 10. 2019             

 

 


