
 
 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 191/20, 

Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Pravilnika o spodbujanju razvoja 
podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 19/17 in naslednji) objavlja 

 

R A Z P I S  ZA 

SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 
2021 

 

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2021 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s 
področja pospeševanja razvoja podjetništva na območju Občine Gorenja vas - Poljane: 

 

1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
1.1. Subvencija se dodeli:  

- osebi za samozaposlitev v višini 1.200 evrov, 
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom v višini 600 evrov, 

- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki ji je to prva 

zaposlitev, v višini 800 evrov, 
- delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni 

program za nedoločen čas s polnim delovnim časom, v višini 1.100 evrov. 
 

Delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven občine Gorenja vas – Poljane, se 
znesek zmanjša za polovico. 

 

1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi ob upoštevanju naslednjih pogojev: 
➢ samozaposlena oseba mora imeti sedež opravljanja svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja 

vas – Poljane, 
➢ delo na delovnem mestu, za katerega je delodajalec prejel subvencijo, se mora opravljati na 

območju Občine Gorenja vas – Poljane, 

➢ novo delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 
➢ delodajalec ne more prejeti subvencije v primeru, če je predhodno že prejel subvencijo občine za 

zaposlitev delavca ob istem številu zaposlenih, 
➢ subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca, 

➢ nova zaposlitev predstavlja povečanje števila delovnih mest za prijavitelja, kar mora biti razvidno 
iz potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje o skupnem številu zaposlenih pred novo zaposlitvijo 

in po povečanju števila zaposlenih 

 
1.3. Na novo zaposlena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
➢ mora biti državljan Republike Slovenije, 
➢ da je zaposlitev oziroma samozaposlitev sklenjena v obdobju od vključno 1. oktobra 2020 dalje, 

➢ novo zaposlena oseba je bila pred zaposlitvijo v delovnem razmerju pri delodajalcu izven občine 

Gorenja vas – Poljane, ali prijavljena na zavodu za zaposlovanje najmanj 2 meseca, ali pa se 
oseba prvič zaposluje (potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb), 

➢ če je bila oseba, ki se zaposluje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pred zaposlitvijo na 
javni razpis vsaj 6 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, se pomoč 

poveča za 300 evrov (potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb), 
 

1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, je potrebno priložiti: 
➢ obrazec  IZPIS ZAVAROVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI za osebo, za katero se uveljavlja 

subvencija,  

➢ potrdilo o zaposlitvi - potrjen obrazec M1, 
➢ priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register, oziroma sklep o vpisu 

podjetja v sodni register,  



 
 

➢ v primeru zaposlitve osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni in univerzitetni program, 
dokazilo o izobrazbi 

➢ potrdilo ZZZS o skupnem številu zaposlenih pred novo zaposlitvijo in po povečanju števila 

zaposlenih. 
 

 
1.5. Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj dve leti po nakazilu 

subvencije za ta namen. V primeru, da novo zaposlena oseba postane brezposelna iz kateregakoli 

razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja 
zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem 

primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje 

zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev    

2.1. Sredstva se namenijo za sofinanciranje promocije podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in 
doma, da se predstavijo potencialnim kupcem, v obdobju od vključno 1. oktobra 2019 dalje.  

2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. razstavnega prostora, 
razen stroškov izdelave promocijskega materiala. 

2.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno 1.500 EUR 
na sejem. 

2.4. Občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto na upravičenca. 

2.5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških (strošek najetja, 
postavitve in delovanja stojnice oz. razstavnega prostora).  

 
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 

3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi, ki imajo sedež svoje 

dejavnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo 
stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane. 

3.2. Vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni načrt enkrat na 10 let.  
3.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta, vendar ne 

več kot 1.500 evrov. 
3.4. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali adaptacijo 

poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave poslovnega načrta za nakup, 

urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave poslovnega načrta 
za nakup opreme in stroški izdelave poslovnega načrta za začetek opravljanja dejavnosti ali njeno 

bistveno razširitev. 
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave poslovnega načrta (račun, 

dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt). Datum nastanka dokazil: od vključno 1. oktobra 2020 dalje. 

 
4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

za poslovne objekte   
 

4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

poslovne objekte v višini do 15 % upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije, vendar ne 
več kot 1.400 evrov. 

4.2. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja 
skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o projektni dokumentaciji. 

4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, računa in dokazilo o 
plačilu računa. Datum dokazil: od vključno 1. oktobra 2020 dalje. 

4.4. Upravičenec mora imeti sedež na območju občine Gorenja vas – Poljane ali pa se bo na območju 

občine izvajala investicija, za katero se pridobiva gradbeno dovoljenje.   



 
 

5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij 
5.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju stroškov računovodskih storitev in stroškov nakupa 

programske opreme za prvo leto poslovanja podjetij, ki imajo vsaj eno zaposleno osebo. 

5.2. Višina sofinanciranja znaša do 40 % upravičenih stroškov računovodskih storitev in stroškov 
nakupa programske opreme, vendar ne več kot 1.400 eurov na vlagatelja. 

5.4.Vlogi je potrebno priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije o vpisu samostojnega podjetnika 
posameznika, kopije dokazil o upravičenih stroških (račun, dokazilo o plačilu) ter potrdilo o številu 

zaposlenih. Datum nastanka upravičenega stroška (datum računa): od vključno 1. oktobra 2020 dalje. 

 
6. Sofinanciranje komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskih objektov 

6.1 sredstva so namenjena za subvencioniranju komunalnega prispevka pri gradnji objektov CC-SI 
12510 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Industrijske stavbe) za namen ustvarjanja novih delovnih 

mest. 

6.2. Višina sofinanciranja znaša  
- 30 % upravičenih stroškov v primeru zaposlitve najmanj treh novih zaposlitev,  

- 50 % upravičenih stroškov v primeru zaposlitve najmanj petih novih zaposlitev,  
- 70 % upravičenih stroškov v primeru zaposlitve najmanj sedmih novih zaposlitev,  

- 100 % upravičenih stroškov v primeru zaposlitve najmanj desetih novih zaposlitev. 
Upoštevajo se le zaposlitve za nedoločen čas za polni delovni čas. 

 

6.3 Upravičen strošek je celoten komunalni prispevek, odmerjen s pravnomočno odločbo o odmeri 
komunalnega prispevka za objekt iz točke 6.1.  

Ne glede na določbo 8. točke tega razpisa so upravičeni prejemniki vse gospodarske družbe, 
registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, ki odpirajo nova delovna mesta na območju Občine 

Gorenja vas-Poljane. 

 
6.4 Vlogi je potrebno priložiti: 

- pravnomočno odločbo o odmeri komunalnega prispevka 
- dokazilo o povprečnem številu zaposlenih pri vlagatelju za zadnje prikazano leto pred sklepanjem 

pogodbe 
- pisno izjavo o višini vseh drugih prejetih pomočeh de minimis, ki so jih podjetje vlagatelja in z njim 

povezana podjetja prejeli v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu  

 
6.5 Vlagatelj bo v primeru odobritve financiranja sredstva pridobil na osnovi podpisane pogodbe, v 

kateri se bo zavezal predložiti dokumentacijo o številu novozaposlenih delavcev  (Obrazec M1 - Prijava 
in odjava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 

starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) za vse novo zaposlene in odjavljene 

delavce v roku 5 let po sklenitvi pogodbe, občina pa navedene podatke preveri v uradnih evidencah, 
podatki katerih so v primeru razhajanja tudi upoštevajo pri določitvi višine subvencije. Razlika med 

številom prijavljenih in odjavljenih delavcev se šteje kot osnova za izpolnitev merila novo zaposlenih 
delavcev. 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 9. točke tega razpisa 

 
7. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov 

(sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. 
 

8. Upravičeni prejemniki so:  
- mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, 

- samostojni podjetniki, 

- fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja, ter 
Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta), 

- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti.  



 
 

9. Sedež obrata oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju občine Gorenja vas – 
Poljane. Upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

10. Za namen pospeševanja razvoja podjetništva je v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane na 
proračunski postavki 705 zagotovljenih 36.000 evrov, sredstva za ukrep iz točke 6 pa se financirajo 

in proračunske postavke 760. 
  

11. Obravnava vlog: 

Vloge prijaviteljev bodo obravnavane in ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril iz tega 
razpisa in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane. V primeru 

premajhne višine razpoložljivih sredstev glede na pozitivno ocenjene vloge se bo višina dodeljenih 
sredstev sorazmerno zmanjšala. Občina Gorenja vas – Poljane ima vedno pravico spremljati namensko 

porabo dodeljenih sredstev, v primeru ugotovljene nenamenske porabe pa ima pravico zahtevati 

vračilo odobrenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila sredstev. 

 
12. Dodeljena sredstva bodo nakazana upravičencem v roku 30 dni po podpisu pogodbe. 

 
13. Do pomoči niso upravičeni: 

- subjekti, ki so že prejeli sredstva občine na podlagi pravilnika, ki je urejala spodbujanje razvoja 

podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane, vendar sredstev niso porabili namensko, 
- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna 

pravila državnih pomoči, 
- subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane, 

- subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 
14. Za izvedbo postopka župan imenuje strokovno komisijo. Komisija opravi pregled prispelih vlog in 

jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine 
sofinanciranja, o katerem odloči in izda sklep o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba občinske uprave. 

S sklepom odloči tudi o morebitni zavrnitvi vlog.   
 

15. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2021, za ukrep iz točke 6 pa do 30. 

junija. 2022. Vloge se vložijo v nabiralnik pred vhodom v Sokolski dom ali pošljejo na naslov: Občina 
Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti z vlogo mora biti navedeno 

»Vloga na razpis – podjetništvo – ne odpiraj!«. Odpiranje vlog bo 5. oktobra 2021 na sedežu občine in 
ne bo javno. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 30 dni po izvedenem odpiranju 

vlog. 

 
16. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo s prijavnimi obrazci in dodatne informacije 

na občini Gorenja vas-Poljane pri Luciji Klemenčič (tel. 51 83 114) ali na spletni strani občine 
(http://www.obcina-gvp.s/razpisi), za izvedbo razpisa pa se uporabljajo tudi ostale določbe Pravilnika 

o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane.    

 
 

 
  ŽUPAN 

     
                   Milan ČADEŽ, l.r.  

 

   
 

http://www.obcina-gvp.s/razpisi

