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Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič 

 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
- osnutek je bil obravnavan na seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 14. 12. 2017, predvidena 
obravnava predloga na seji občinskega sveta dne v februarju 2018 
 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa): 

 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2, 27/2008 - odl. US, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO in 76/2016 
- odl. US), 

 Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013 in 74/2015) 

 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 (Uradni list EU L352/1, z dne 24. 12. 
2013). 
 

2. Rok za izdajo pravilnika: 

Ni predpisanega roka. Predviden rok sprejema februar 2018. 

3. Splošna obrazložitev pravilnika: 

Občinski svet Občine Tržič je na 22. redni seji dne 20. 4. 2017 sprejel akcijski načrt Spodbujanja razvoja 

podjetništva in gospodarstva v občini Tržič (v nadaljevanju: AN). Temeljni namen načrta je bil strateški 

pregled in priprava možnih ukrepov za spodbuditev razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Tržič. 

Strateški cilji pa  so bili naslednji:  

- zagotoviti hitrejši razvoj podjetništva med občani občine Tržič, 
- povečana gospodarska aktivnost med obstoječimi malimi in srednje velikimi družbami v Tržiču, 
- izboljšano in privlačno poslovno in investicijsko okolje v občini Tržič, vključno z boljšo 

usposobljenostjo delovne sile. 
 

Ustvariti želimo spodbudno poslovno okolje, ki bo tržiškim podjetjem omogočalo rast, hkrati pa v občino 

pritegniti morebitne tuje vlagatelje.  

Občina Tržič je tako v preteklih letih že namenjala proračunske spodbude za razvoj različnih oblik 

podjetništva in gospodarstva v obliki vsakoletnega javnega razpisa, pravno podlago za njegovo izvedbo 

pa je predstavljal Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič 

(Uradni list RS, št. 79/13, v nadaljevanju: Pravilnik). Na podlagi obstoječega Pravilnika je Občina Tržič 

v preteklih letih sofinancirala naslednje ukrepe: 

- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, 
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 
- spodbujanje promocije in prodora na tuje trge, 
- spodbujanje sobodajalstva. 
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V sklopu sprejema AN se je pri izvedbi SWOT analize pokazalo, da je smiselno obstoječi Pravilnik 

nadgraditi z novimi ukrepi, ki bodo še bolje odgovarjali potrebam gospodarstva v hitro spreminjajočem 

se okolju. Tako predlagamo, da se v Pravilnik doda še štiri nove ukrepe, in sicer: 

- spodbujanje projektov inovacij, 
- subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij, 
- spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 

turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti, 
- spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise. 

 

Za vsakega izmed ukrepov je določen namen in predmet spodbude, seznam upravičencev, upravičeni 

stroški, pogoji in najvišja skupna višina sofinanciranja. Ukrepi se bodo izvajali v posameznih letih glede 

na proračunske zmožnosti in v povezavi z zaznanimi potrebami poslovnega okolja. Hkrati se nekatere 

določbe obstoječega Pravilnika usklajuje s spremembami evropske zakonodaje s področja dodeljevanja 

državnih pomoči. 

Po sprejetju osnutka Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini 

Tržič je potrebno Pravilnik posredovati na Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči 

in pridobiti njihovo soglasje. Gre namreč za neposredne spodbude, ki predstavljajo državno pomoč, ki 

mora biti priglašena nacionalnim organom, izvajala pa se bo po pravilu de-minimis.  

Po potrditvi osnutka s strani Ministrstva za finance, bo Pravilnik ponovno posredovan občinskemu svetu 

Občine Tržič za obravnavo in sprejem v obliki predloga. 

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:  

Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič ukinja 

posamezne ukrepe dodeljevanja spodbud in uvaja nove dodatne ukrepe. Drugih posebnih posledic 

nima. 

 

II. PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA TER SPREMEMB, KI 

JIH PRINAŠA: 

Poglavitne rešitve po posameznih poglavjih Pravilnika so naslednje: 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Navedeno poglavje obsega: 

 predmet in vsebino pravilnika,  

 pomen izrazov, 
 
 
II. UPRAVIČENCI  
 
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja ter drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom, ki 
imajo sedež v občini Tržič ali investirajo na območju občine Tržič, razen kjer je s tem pravilnikom 
določeno drugače. 
 
III.  ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI  
 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 
200.000,00 evrov 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 EU. V primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov. 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#II. UPRAVIČENCI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#II. UPRAVIČENCI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#III. ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#III. ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1149/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-ilirska-bistrica/#IV. UKREPI POMOČI
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IV. UKREPI POMOČI  

  
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so: 

1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 
2. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
3. Spodbujanje projektov inovacij 
4. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij 
5. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 

turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti 
6. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise 
7. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge 
8. Spodbujanje sobodajalstva 

 

Višina sredstev za izvedbo ukrepov se za vsako leto določi s proračunom, nabor ukrepov in finančno 
opredelitev posameznega ukrepa pa se določi z objavljenim javnim razpisom. 

 
V. KONČNE DOLOČBE  

  

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj 
podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 79/13). 

 
 
 

III. SODELOVANJE JAVNOSTI: 

1. Kraj objave: Spletna stran Občine Tržič 

2. Datum objave: 19. 12. 2017 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si 

4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 21. 1. 2018. 

 

IV. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 

Številka zadeve: 007-0015/2017 
Datum: 18. 12. 2017 

dr. Metka Knific Zaletelj 
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 
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