
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 in 94/14), Pravilnika Občine 

Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 

in 71/14) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16), objavlja 

Občina Cerkno  

   

JAVNI RAZPIS 

   

za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov  

za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno  

v času od 4.11.2015 do 3.11.2016 

 

 

1. PREDMET RAZPISA 

Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa so nepovratne finančne 

vzpodbude v obliki delnega sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo se z namenom pospeševanja in 

razvoja malega gospodarstva na območju občine Cerkno. 

 

Višina sredstev namenjena nepovratnim finančnim vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 

11.540,00 EUR. 

 

Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za naslednje namene: 

a. Odpiranje novih delovnih mest 

b. Promocija izdelkov in storitev 

c. Pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne prostore 

d. Strokovno izobraževanje in usposabljanje 

e. Pridobitev standardov kakovosti 

 

 

2. MERILA IN POGOJI 

a. Splošni in posebni pogoji za prijavitelje 

Do vzpodbud iz tega razpisa so upravičene: 

- mikro in majhna enotna podjetja, 

- fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, 

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

oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse 

predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.  

 

Sedež upravičenca ali lokacija poslovne enote oz. kraj investicije mora biti na območju Občine 

Cerkno. 

Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. 

Fizične osebe morajo biti državljani Republike Slovenije. 

 

Izraz 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.  



Podjetja, ki so v katerem koli izmed zgoraj naštetih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, 

prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 

Pomoči v skladu s tem razpisom se dodeljujejo 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). 

 

Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 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, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 

tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €.  

 

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 

komercialni cestni tovorni prevoz.  

 

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo 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 € oziroma 100.000 €). 

 

Do de minimis pomoči 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 ne sme biti namenjena izvozu oziroma 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.  

 

Do finančnih spodbud niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov in 

drugih zapadlih obveznosti do Občine Cerkno. 

 

Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz 

Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva. V primeru 

večjega števila upravičencev se lahko delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno zniža. V 

kolikor pa bo prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se lahko finančne vzpodbude v 

obliki nepovratnih sredstev sorazmerno zvišajo. 

 

Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi pravilnika, jih morajo porabiti za namene, za katere so 

jim bila dodeljena. 

 



b. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo sredstva in prednostni kriteriji: 

Za namen a): 
- Vzpodbude za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo kot nepovratna sredstva pri 

samozaposlitvi. Samozaposlitev mora biti realizirana v času od 4.11.2015 do 3.11.2016. 

- Višina finančne vzpodbude v obliki nepovratnih sredstev je največ do 1.200 EUR. 

- Samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.  

 

Za namen b): 
- Nepovratne vzpodbude za promocijo izdelkov in storitev se namenijo za sodelovanje 

podjetij in podjetnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim 

kupcem z izdelki in storitvami. 

- Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi 

udeležbi na določenem sejmu v času od 4.11.2015 do 3.11.2016. 

- Višina finančne spodbude je do 50% stroškov najetja, postavitve in delovanja 

stojnice, vendar ne več kot 1.000 EUR na prosilca. 

 

Za namen c): 
- Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije, 

pridobljene v času od 4.11.2015 do 3.11.2016. Višina finančne vzpodbude znaša do 

1.000 EUR oz. do 50% upravičenih stroškov na posameznega  prosilca. 

 

Za namen d) 

- Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov strokovnega izobraževanja za 

pridobitev strokovnih znanj po verificiranih programih ter programih za pridobitev 

permanentnih znanj pomembnih za ohranitev, razvoj in novo dejavnost. 

- Občina bo subvencionirala šolnine oz. kotizacije kandidatom, ki so v času od 4.11.2015 

do 3.11.2016 že vpisani v izobraževalni program. 

- Višina finančne vzpodbude znaša do 45% upravičenih stroškov (šolnina v tekočem 

letu oz. kotizacija), vendar ne več do kot 500 EUR na posamezno izobraževanje. 

 

Za namen e): 

- Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov za pridobivanje sistema 

kakovosti po standardih ISO 9001, 2000, ISO 14000, EN 45000 in oznake CE ter druge 

mednarodno priznane sisteme kakovosti. Sredstva se dodeljujejo tudi za delno 

subvencioniranje stroškov, ki so nastali v postopku recertifikacije (obnovitvene presoje 

na 3 leta). 

- Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov standardov kakovosti in 

recertifikacije, pridobljenih v času od 4.11.2015 do 3.11.2016. Višina finančne 

vzpodbude znaša do 1.000 EUR oz. do 50% upravičenih stroškov na posameznega  

prosilca. 
 

3. VSEBINA VLOGE in priložena dokumentacija 

Za vse namene: 

- Izpolnjen obrazec. 

- Podpisano izjavo, da prosilec ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ter da 

nima neporavnanih davkov in prispevkov in drugih zapadlih obveznosti do Občine Cerkno 

(priloga 1 k obrazcu). 

- Podpisano izjavo, da se prosilec strinja z razpisnimi pogoji (priloga 2 k obrazcu). 

- Za fizične osebe potrdilo o državljanstvu na vpogled. 

- Pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi 

Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva ali 



drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu (priloga 3 k 

obrazcu). 

- Pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške 

(priloga 4 k obrazcu). 

- Pisno izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de 

minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih (priloga 5 k obrazcu). 

 

 

Dokazila glede na namen: 

Za namen a): samozaposlitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o prijavi-odjavi za 

pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec Obr. M1).  

Za namen b): fotokopija računa in potrdilo o plačanih stroških najema, postavitve in 

delovanja stojnice na določenem sejmu ter katalog oz. brošura sejma iz katerega je razvidna 

udeležba na sejmu. 

Za namen c): pridobljeno upravno dovoljenje ter račun in potrdilo o plačanih stroških 

projektne dokumentacije. 

Za namen d): potrdilo o vpisu v verificiran program izobraževanja in potrdilo o plačilu 

šolnine oziroma potrdilo o plačani kotizaciji ter potrdilo o uspešnem zaključku 

izobraževanja. 

Za namen e): fotokopija pridobljenega standarda kakovosti oz. recertifikacije ter račun in 

potrdilo o plačanih stroških. 

 

 

4. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DOLOČBE 

Prosilci pošljite ali osebno prinesete vloge na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 

Cerkno. 

 

Rok za prijavo je odprt od objave javnega razpisa do 3.11.2016. Vse pravočasno vložene vloge bo 

obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in turizem pri Občini Cerkno. Župan bo s sklepom pisno 

obvestil prosilce v roku 8-ih dni od obravnave vlog. 

 

Vloge prispele po roku za oddajo prijav bodo zavržene. 

Obrazce in dodatne informacije interesenti dobijo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, tel. 37 34 

640. 

 

Obrazci s prilogami so dosegljivi tudi na spletnih straneh Občine Cerkno (http://www.cerkno.si). 

 

Župan Občine Cerkno 

       Jurij Kavčič 


