
 

 

OB Č IN A   POL JČA N E  
O b č i n s k a  u p r a v a  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029 220, 8029 227         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 

Na podlagi Odloka o proračunu občine Poljčane za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 10/2019), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012, 

24/2015, 68/2015) in Mnenja o skladnosti Ministrstva za finance št. 441-28/2017/4 Občina 

Poljčane objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA 

POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI POLJČANE 

ZA LETO 2019 

 

 

I. NAMEN JAVNEGA RAZPISA  

 

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom pospešitve nastajanja podjetij in 

zagotavljanja pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih 

investicij (UKREP 2) ter sofinanciranjem samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 

(UKREP 4). 

 

 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

  

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev 

občine na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih 

dodeljevanja pomoči de minimis skladno 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). 

 

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju 

zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se 

pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 

komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 

EUR). 

 

Izraz »enotno podjetje« pomeni 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, poslovodnega 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 samo nadzoruje večino glasovalnih pravic 

delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

 

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

drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 

Pomoč de minims se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 

stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 

kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 

 

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 

kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 

zgornje meje, določene v uredbi 360/2012. 

 

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU)  št. 1407/2013 se lahko 

kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 

ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR). 

 

 

III.  VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 

Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 17.000,00 

EUR, od tega za: 

- UKREP 2: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 15.000,00 EUR in 

- UKREP 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 

2.000,00 EUR. 

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane za leto 2019 na proračunski postavki 

14211 Subvencioniranje malega gospodarstva.  

 

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in 

višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev. 

 

Sredstva se dodelijo na osnovi določil javnega razpisa in pravilnika. 

 

 

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 

 

Upravičenci do sredstev za UKREP 2: sofinanciranje materialnih in nematerialnih 

investicij po tem razpisu so: 

- samostojni podjetniki, 

- mikro in majhna podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah. 

 

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

- Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 

- Čisti  prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, 

- Vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR. 

 

b) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in izpolnjuje dve od naslednjih meril: 



- Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

- Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR, 

- Vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR. 

 

Do sredstev so upravičeni upravičenci, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Poljčane, 

upravičenci, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Poljčane, v kolikor imajo poslovno enoto 

v Občini Poljčane in če investirajo na območju Občine Poljčane ter upravičenci, ki imajo 

sedež dejavnosti in poslovno enoto izven Občine Poljčane, vendar želijo investirati na 

območju Občine Poljčane.  

 

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene investicije po 1. 1. 2019 in 

da morajo biti prijavljene investicije v celoti izvedene in plačane pred črpanjem sredstev oz. 

najkasneje do 20. 12. 2019.  

 

Upravičenci do sredstev za UKREP 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 

novih delovnih mest po tem razpisu so:  

 

- Za samozaposlovanje: fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine 

Poljčane v koledarskem letu in so državljani Republike Slovenije. 

 

- Za odpiranje novih delovnih mest: samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja in 

podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine Poljčane, če imajo na območju občine 

Poljčane poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem 

prostoru na območju občine Poljčane. 

 

Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in podjetniki, ki: 

- so v prislini poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 

- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, 

- nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine ali do države, 

- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev, 

- so v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 prejeli odločbe o dodelitvi finančnih sredstev, 

pa sredstev zaradi prepozne izvedbe ali neizvedbe investicije niso pokoristili, 

- so v letih 2017 ali 2018 prejeli sredstva skladno z javnim razpisom in investicijo 

uspešno zaključili. 

 

Do sredstev po tem razpisu 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 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. 

 

Pomoč ni 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. 



 

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 

 

Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 

cestni tovorni prevoz. 

 

 

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH 

 

Pridobljena sredstva po tem razpisu se štejejo kot državna pomoč. Občina Poljčane bo o 

dodeljenih pomočeh poročala skladno z veljavno zakonodajo. 

 

UKREP 2: Sofinanciranje materialnih  in nematerialnih investicij 

 

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanja pogojev za njihovo hitrejšo 

rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij. 

 

Upravičeni stroški za materialne in nematerialne investicije na območju občine po tem razpisu 

so: 

- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene, 

- gradnja, adaptacija ali nakup poslovnih prostorov, 

- posodobitev obstoječih proizvodnih kapacitet, 

- uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov, 

- nakup opreme za opravljanje dejavnosti, 

- ekološka sanacija obstoječih dejavnosti oz. tehnoloških procesov, 

- nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter 

programske opreme. 

  

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za že izvedene investicije po 1. 1. 2019 

oz. jih morajo v celoti izvesti in plačati pred črpanjem sredstev po tem razpisu oz. 

najkasneje do 20. 12. 2019.   

 

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije (brez DDV), investicija pa 

mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno 

višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis za ukrep 2 premalo, se bodo 

vsem upravičencem odobrena sredstva sorazmerno znižala. Višino zneska po posamezni vlogi 

bo določila komisija.  

 

UKREP 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 

 

Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter 

zmanjšanje brezposelnosti. 

 

Upravičenci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 

- Za samozaposlovanje: so pred oddajo vloge oz. realizacijo samozaposlitve prijavljeni 

na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najmanj tri mesece, 

- realizirajo samozaposlitev v letu razpisa oz. najkasneje v roku 30-tih dni od prejema 

odločbe o dodelitvi sredstev, 

- imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, 



- imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Poljčane, 

- niso imeli registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge, 

- samozaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev. 

 

- Za odpiranje novih delovnih mest: so v letu razpisa zaposlili brezposelno osebo za 

polni delovni čas za najmanj 24 mesecev ali bodo v roku 30-tih dni od prejema 

odločbe o dodelitvi sredstev zaposlili brezposelno osebo za polni delovni čas za 

najmanj 24 mesecev, 

- oseba, ki se jo bo zaposlilo mora biti državljan Republike Slovenije s stalnim 

prebivališčem na območju Občine Poljčane, 

- pred zaposlitvijo mora biti oseba prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje najmanj tri mesece, 

- nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim 

stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. 

 

Sofinancira se do 2.000,00 EUR za posamezno samozaposlitev oz. zaposlitev. V kolikor bo, 

glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni 

razpis za ukrep 4 premalo, se bodo vsem upravičencem odobrena sredstva sorazmerno 

znižala. Višino zneska po posamezni vlogi bo določila komisija.  

 

Upravičeni stroški so: 

 

- Za samozaposlovanje: sofinanciranje stroškov za realizacijo samozaposlitve, ki so 

stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: kritje obveznih prispevkov za 

socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih sredstev, svetovalne 

storitve in druge materialne stroške in storitve. 

 

- Za odpiranje novih delovnih mest: stroški za kritje dela stroškov plač. 

 

Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec po podpisu pogodbe predložiti 

zahtevek za izplačilo z zahtevanimi prilogami. 

 

 

VI.  ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE 

 

Rok za oddajo vlog je vključno 10. 9. 2019 do 12. ure. 

 

Vloge se oddajo v zaprti kuverti do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni 

Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljejo na naslov Občina 

Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA JR 

MALO GOSPODARSTVO, UKREP št. ___«, vendar morajo na naslov prispeti do 

zgoraj določenega datuma in ure. Pri ukrepu se navede številka ukrepa, za katerega se 

prijavlja. V primeru, da se prijavlja na različne ukrepe, mora biti vsaka vloga podana v svoji 

kuverti. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in polni naslov vlagatelja. 

 

Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse 

zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana 

prijava bo obravnavana kot popolna. 

 

Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo: 



- v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane in 

- na spletni strani občine: www.poljcane.si. 

 

 

VII. VSEBINA VLOGE IN POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

UKREP 2: Sofinanciranje materialnih  in nematerialnih investicij 

 

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in 

mora vsebovati:  

- izpolnjen obrazec št. 1 (ki vključuje vlogo, predmet investicije, izjavo o prejeti višini 

de minimis pomoči iz drugih javnih virov, izjavo v skladu z zakonom o integriteti in 

preperčevanju korupcije ter o sprejemanju pogojev razpisa in razpisne dokumentacije 

in vzorec pogodbe), 

- dokazilo o registraciji: 

a) za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in 

naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, 

b) za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s 

strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme 

biti starejši od 3 mesecev, 

c) v kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost, mora predložiti še fotokopijo 

obrtnega dovoljenja, 

- dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: fotokopija potrdila od pristojne davčne 

izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti 

starejše od 30 dni, 

- finančni izkaz o poslovanju: fotokopijo bilance stanja in izkaza poslovnega izida za 

preteklo leto, 

- poslovni načrt (v kolikor je izdelan), 

- kopije računov oziroma predračunov, pogodb, aneksov k pogodbam, predpogodb za 

vse stroške, ki se uveljavljajo po tem razpisu z dokazili o plačilu (bančni izpiski 

prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se 

nanaša) in seznamom računov (z zneski, z in brez DDV), 

- kopije certifikatov (v kolikor jih prijavitelj ima) 

 

Prijava na razpis se lahko izvede na podlagi predračunov, predpogodb in podobno, 

upravičenci pa morajo prijavljene investicije v celoti izvesti in plačati ter predložiti 

dokazila o izvedbi investicije pred črpanjem sredstev. 

 

UKREP 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 

 

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in 

mora vsebovati:  

- izpolnjen obrazec št. 2 (ki vključuje vlogo, izjavo o prejeti višini de minimis pomoči iz 

drugih javnih virov ter o sprejemanju pogojev razpisa in razpisne dokumentacije, 

izjavo v skladu z zakonom o integriteti in preperčevanju korupcije ter vzorec 

pogodbe), 

- dokazilo o registraciji: 

d) za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in 

naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, 

http://www.poljcane.si/


e) za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s 

strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme 

biti starejši od 3 mesecev, 

- dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: fotokopija potrdila od pristojne finančne 

izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti 

starejše od 30 dni, 

- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje iz katerega je razvidno, da je oseba, ki ste jo oz. 

jo nameravate zaposliti oz. se je oz. se namerava samozaposliti, vsaj tri mesece 

zaporedoma pred oddajo vloge oz. pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci 

brezposelnih oseb, 

- kopija obrazca Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 

zavarovanju (OBRAZEC M-1),  

- kopija osebnega dokumenta (če gre za samozaposlitev), 

- kopija pogodbe o zaposlitvi (če gre za odpiranje novega delovnega mesta). 

 

VIII. PORABA SREDSTEV 

 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 

dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil 

druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa 

upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 

obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.  

 

IX. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG 

 

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo opravila Komisija za 

gospodarstvo. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Prepozne in nepravilno označene vloge ne bodo 

obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 

 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s 

pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, 

bodo s sklepom zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, 

zahtevanih z razpisno dokumentacijo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot 

neustrezne zavrnejo. 

 

Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis direktorju 

občinske uprave posreduje predlog razdelitve namenskih sredstev, ki v nadaljnjih 8 dneh izda 

upravičencem odločbo o odobrenih sredstvih. 

 

X. DODATNE INFORMACIJE 

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Nataši Dvoršak, tel. 02 / 

80 29 227 ali na elektronskem naslovu natasa.dvorsak@poljcane.si. 

 

 

Številka: 302-0001/2019 

Datum: 6. 5. 2019    

           Stanislav Kovačič, 

        župan Občine Poljčane 

mailto:natasa.dvorsak@poljcane.si

