
 1

Na podlagi, Odloka o proračunu občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/2015), Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/2016),  
in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini 
Laško (Uradni list RS, št. 39/2015) Občina Laško objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS 
za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v 

Občini Laško v letu 2017 
 

 
I. NAROČNIK  
 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03 7338 700, faks 03 7338 740. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in turizma v občini Laško v letu 2017 po shemi državnih pomoči skladno z Uredbo Komisije 
(EU) 1407/2013 
 
Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2017 in se 
dodelijo za naslednji ukrep: 
 
UKREP 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje 
 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter 
skladno s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma 
v Občini Laško (v nadaljevanju pravilnik). 

 
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013, VIŠINA 
SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA UPRAVIČENCI 
 
Do sredstev so upravičeni: 

 samostojni podjetniki, 
 mikro in mala podjetja, 
 potencialni podjetniki, so občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so 

pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika. 
 podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v register. 

 
– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 

vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje. 
 
– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 

vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje. 
 

– Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:  
 podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
 podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega  podjetja; 
 podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

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

 
– Povezane osebe pomeni, da so to osebe, ki so posredno ali neposredno povezane z prijaviteljem 

(zakoniti zastopnik podjetja), in sicer: 
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 sorodniki prijavitelja (zakonec ali izvenzakonski partner ali registrirani istospolni partner, 
otroci ali posvojenci, starši ali zakoniti posvojitelji, bratje, sestre);  

 osebe, ki so v sorodstvu po svaštvu s prijaviteljem (starši ali otroci ali posvojenci 
prijaviteljevega zakonca ali izvenzakonskega partnerja ali registriranega istospolnega 
partnerja); 

 fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p-ja in njegovim s.p.-jem; 
 osebe, ki so imetniki deleža ali delnic gospodarske družbe. 

 
Podjetje v težavah je podjetje, katerega tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let, ki je izkazan v bilanci 
predhodnega leta, dosega polovico osnovnega kapitala. 
 
Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju 
Občine Laško. Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje.  
 
Do sofinanciranja so upravičeni ukrepi, ki so jih upravičenci začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v 
preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v tekočem letu (aktivnosti so že ali še bodo izvedene). 
 
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
niso upravičena podjetja iz sektorjev : 

 s področja ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000, 
 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,  
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov 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 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 investicijami izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 
 
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 
 
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki: 

- nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Občine Laško; 
- imajo neplačane zapadle prispevke, plače in regres do zaposlenih. 

 
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-
uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe 
 
 
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila 
»de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 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) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije. 
 
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali 
več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 
1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da 
dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis 
na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013. 
 
Upoštevati se mora kumulacija skladno z 6. členom Pravilnika. 
 



 3

Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že 
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 
 
IV. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI IN 
POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa o dodeljevanju sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, znaša 10.000,00 EUR.  
 
Sredstva bodo dodeljena opravičencem po pravilu "de minimis", kar pomeni, da skupni znesek pomoči 
dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede 
na instrument ali namen pomoči. 
 
Upravičenec lahko kandidira za izvedbo naložbe pod pogojem, da jo lahko izvede v celoti in v skladu z 
vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Pri odpiranju novih delovnih mest in samozaposlitvi mora 
biti oseba, ki se zaposluje zaposlena za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko. 
 
V. FINANČNA SREDSTVA SE NAMENIJO  
 
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje 
 
Namen: 

 odpiranje novih delovnih mest, 
 kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas. 

 
Oblika pomoči: dotacija. 
 
Pogoji: 
- zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca, 
- če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih 

mest v zadnjih 12 mesecih, 
- novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti pomoči, 
- zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, 

vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, 
- ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih 

povezanih pravnih osebah, 
- kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev 

in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Laško, vsaj 
en mesec pred dnevom zaposlitve, 

- brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Laško. 
 
Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov vendar ne več kot 2.500 € pri samozaposlitvi. 
 
Upravičeni stroški: 

 stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev. 
 do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače za zaposlitev brezposelne osebe.  
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MERILA ZA IZBOR PRIJAV 
 
Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
turizma v občini Laško v letu 2017, za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja, so: 
 

A)    Obdobje delovanja enotnega podjetja:  točke 
·         registrirano enotno podjetje manj kot 12 mesecev,  15 
·         registrirano enotno podjetje od 12 do 24 mesecev,  10 
·         registrirano enotno podjetje več kot 24 mesecev. 5 

Za delovanje enotnega podjetja se šteje, da je to podjetje oddalo pristojnim 
službam letna poročila o delovanju, neprekinjeno zadnji dve leti.   
  
B) Število zaposlenih v enotnem podjetju na dan objave javnega razpisa:  
·         10 ali več zaposlenih, 20 
·         5 do 9 zaposlenih,  15 
·         3 do 4 zaposlenih,  10 
·         1 do 2 zaposlena,  5 
·         0 zaposlenih. 0 

Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu RS za zdravstveno 
zavarovanje, se šteje kot zaposlena oseba.  
  

C) Število odprtih novih delovnih mest v podjetju,  poslovni enoti/podružnici, 
ki deluje v Laškem na dan objave javnega razpisa:  
·         novo delovno mesto za osebe z VI., VII. ali VIII. stopnja izobrazbe,  20 točk/delovno mesto 
·         novo delovno mesto za osebe z IV. in V. stopnje izobrazbe,  15točk/delovno mesto 
·         novo delovno mesto za osebe z manj kot IV. stopnjo izobrazbe. 10 točk/delovno mesto 
  

D) Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije (na tujem trgu v 
preteklem letu: delež čistega prihodka v preteklem letu na tujem trgu   
·         več kot 40 %,  20 
·         od 20 do 40 %,  15 
·         od 1 do 19,9 %, 10 
·         od 0 do 0,9 %. 0 
  

E) Finančna stabilnost in likvidnost enotnega podjetja v preteklem letu: neto 
čisti dobiček poslovnega leta   
·         več kot 3.000,00 EUR,  10 
·         manj kot 3.000,00 EUR,  5 
·         0,00 EUR. 0 
  

F) Višina prejetih sredstev iz proračuna Občine Laško v preteklih 5 letih 
(pomoči »de minimis« za enotno podjetje)  
·         ni prejelo sredstev,  15 
·         prejeta sredstva do 4.000,00 EUR,  10 
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·         prejeta sredstva  od 4.001,00 do 8.000,00 EUR,  5 
·         prejeta sredstva od  8.001,00 EUR do 10.000,00 EUR,  3 
·         prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR. 0 

 
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi skupaj doseženih točk v eni prijavi. Prednost imajo tisti 
upravičenci, ki dosežejo največje število točk. V kolikor dva ali več vlagateljev doseže enako število točk, 
se upošteva naslednje merilo: Merilo D. V kolikor to merilo ne zadostuje (dva ali več vlagatelja 
izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva naslednje merilo: Merilo F. V kolikor to merilo ne zadostuje (dva ali 
več vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva naslednje merilo: Merilo B. V kolikor tudi to merilo ne 
zadostuje (dva ali več vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva kronološki vrstni red, to je oddaja 
pravočasne vloge. Komisija v tem primeru preveri uro in datum oddaje priporočene pošiljke oziroma uro 
in datum prejema pošiljke (vloge) na Občini Laško. V primeru, da vloga ne bo popolna pa po uri in 
datumu oddaje dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge. 
 
 
VI. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUMI ODPIRANJA VLOG IN 
ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV 
 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

 prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in turizma v občini Laško«, 

 obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 
 
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, opremljene z 
naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na naslov 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
 
 
 
Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji: 
 

 ROK ZA PRIJAVO DATUM ODPIRANJA VLOG 
1. 29. 9. 2017 4. 10. 2017 

 
 
 VII. OBRAVNAVANJE VLOG 
 
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na 
podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. 
 

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo z 
odločbo zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 
 

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s 
strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev. 
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 
 

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna. 
 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo 
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017. 
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VIII. NADZOR IN SANKCIJE 
 
Namenskost porabe dodeljenih sredstev, pridobljenih pod pogoji pravilnika, spremlja in preverja urad, 
pristojen za gospodarstvo Občine Laško. 
 
Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
• da je bila dokumentacija prejemnika sredstev, ki je bila podlaga za odobritev sredstev neresnična, 

napačna ali namerno zamolčana; 
• da so bila sredstva pridobljena nezakonito; 
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
• da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma drugih 

javnih virov; 
• da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil dejavnost) ali dal v najem objekt ali poslovne 

prostore, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil z drugimi 
večjimi poslovnimi prostori na območju Laškega; 

• da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz proračunskih sredstev,  najmanj 2 leti  
po prejemu sredstev in jih ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih mest), 

• v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali kak drug predpis. 
 
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve pomoči navajal neresnične 
podatke na vlogi za javni razpis, razpisni dokumentaciji  ali v zahtevkih, izgubi  vso pravico do pomoči 
za tekoče in naslednja 3 leta z obveznim vračilom že prejetih pomoči v skladu z določili tega Pravilnika 
 
Upravičenec je dolžan Občini Laško, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor 
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije ukrepa ter vpogled v dokumentacijo 
izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je 
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 
 
 
IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni 
Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, 
mag. Andrej Flis, tel. 03/7338-731, e-mail: andrej.flis@lasko.si, v času uradnih ur. 
 
 
 
 
 
Datum: 18. 4. 2017 
Številka: 430-17/2017-2             
            Občina Laško 
         Franc Zdolšek  
             župan, l.r. 


