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Občina Kočevje, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic 

epidemije Covid-19 malim podjetnikom v občini Kočevje (Uradni list RS št. 159/20), Odloka o proračunu Občine 

Kočevje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 52/20, 129/20), in priglasitve sheme »de minimis« pomoči 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) spremenjena z Uredbo Komisije EU (št. 

2020/972 z dne 2. julija 2020), objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA BLAŽENJE POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19  

 MALIM PODJETNIKOM V OBČINI KOČEVJE  ZA LETO 2020  

 

1. Predmet javnega razpisa 

 

Občina Kočevje (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za blaženje posledic epidemije 

Covid-19 malim podjetnikom v občini Kočevje.  

Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kočevje za leto 2020, na proračunski postavki 3514011  

Pomoč gospodarstvu za blaženje posledic epidemije Covid-19, v skupni višini 30.000,00 EUR in so razdeljena po 

ukrepih v naslednjih višinah: 

 UKREP VIŠINA V € 

1 Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19                15.000,00  

2 Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19                15.000,00  

 

2. Namen javnega razpisa 

 

Namen tega javnega razpisa je dodelitev izredne finančne pomoči poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo 

kot posledico epidemije COVID-19, ki je bila razglašena z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-

19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) z dne 18. 10. 2020. 

 

3. Splošni pogoji in omejitve 

 

I. Sredstva se dodeljujejo na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za blaženje 

posledic epidemije Covid-19 malim podjetnikom v občini Kočevje (v nadaljevanju: Pravilnik) in tega javnega 

razpisa, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev. 

II. Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme državne pomoči 

de minimis 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. Št. L 352, 24. 12. 2013) spremenjena 

z Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020) in Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 

št. 37/04), in sicer: 
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a) do zgoraj navedenih sredstev (pomoči) niso upravičene pravne osebe 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:  

 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,  

 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

b) 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 izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 

c) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi 

pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.  

d) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov.  

e) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki je davčni dolžnik.  

f) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 

g) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotni pravni osebi (podjetju) ne bo presegel 200.000,00 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 pravnih oseb (podjetij), ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 

znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR), za kar dajalec pomoči od prejemnika pomoči pridobi 

pisno izjavo. 

»Enotna pravna oseba (podjetje)« pomeni vse pravne osebe (podjetja), ki so med seboj najmanj v enem od 

naslednjih razmerij:  

 pravna oseba (podjetje) ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov druge pravne osebe 

(podjetja);  

 pravna oseba (podjetje) ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa druge pravne osebe (podjetja);  

 pravna oseba (podjetje) ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo pravno osebo (podjetje) na 

podlagi pogodbe, sklenjene z navedeno pravno osebo (podjetjem), ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 

ali statutu;  

 pravna oseba (podjetje), ki je delničar ali družbenik druge pravne osebe(podjetja), na podlagi dogovora z 

drugimi delničarji ali družbeniki navedene pravne osebe (podjetja) sámo nadzoruje večino glasovalnih 

pravic delničarjev ali družbenikov navedene pravne osebe (podjetja).  

Pravne osebe (podjetja), ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih pravnih oseb 

(podjetij), prav tako veljajo za enotno pravno osebo (podjetje). 

h) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v pravnih osebah, ki opravljajo komercialni cestni 

tovorni prevoz.  

i) Upošteva se kumulacija pomoči:  

 pomoč de minimis 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;  
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 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 EUR oz. 100.000 

EUR).  

j) Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:  

 vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je pravna oseba prejela na podlagi te ali drugih uredb de minimis v 

predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu; 

 drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom 

pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 

predpisih 

in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 

intenzivnost pomoči po drugih predpisih. 

k) Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo:  

 o združitvi ali pripojitvi pravne osebe (vse že dodeljene de minimis pomoči kateri koli pravni osebi, ki je udeležena 

pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri ugotavljanju maksimalnega zneska de minimis pomoči, za novo oz. 

prevzemno pravno osebo. Pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita); 

 o delitvi pravne osebe (de minimis pomoč, dodeljena pred razdelitvijo pravne osebe, se dodeli pravni osebi, ki je 

pomoč koristila (navadno je to pravna oseba, ki prevzame dejavnost). V kolikor taka delitev ni mogoča, se de 

minimis pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih pravnih oseb, 

na dan razdelitve); 

l) Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika: 

 da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis 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); 

 o znesku de minimis pomoči.  

m) Dajalec pomoči bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči. 

 
III. Prav tako do sredstev (pomoči) po tem javnem razpisu niso upravičene pravne osebe ki: 

a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 

b) so že koristila državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči, 

c) nimajo na dan oddaje vloge poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Kočevje. 

 
IV. Do pomoči po tem razpisu so upravičene pravne osebe: 

 samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o 

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 

44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS)1; 

                                                 
1 Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe. 
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 zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo); 

 društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – 

uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas.  

V. Pomoč po tem javnem razpisu se lahko dodeli upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na 

območju občine Kočevje, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo. 

 

VI. Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljuje le enkrat. Za isti namen se smatra tisti namen z istimi 

upravičenimi stroški, za katere je prijavitelj že prejel sredstva iz občinskega proračuna. 

 

VII. Isti upravičeni stroški se iz katerega koli proračuna v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat (prepoved 

dvojnega financiranja). Če občina ugotovi, da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene 

stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, 

se lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa neupravičeno prejeta 

sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 

 

VIII. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. 

 

IX. Pri enotni pravni osebi (podjetju) lahko kandidira na razpis le ena pravna oseba (podjetje), v nasprotnem primeru 

bodo vloge vseh vlagateljev, ki so v enotni pravni osebi (podjetju), zavrnjene.  

Enotno podjetje - pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa njegova partnerska in 

povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki 

so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. 

Povezano podjetje pomeni vsa enotna podjetja in podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, 
njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev.  
 

X. Za posamezni ukrep so v prilogah navedeni dodatni pogoji, omejitve in ostale informacije ter obvezni obrazci in 

priloge.  

 

4. Rok za oddajo vlog in način oddaje 

 

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 11. 2020. Vloge morajo biti poslane 

priporočeno po pošti na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali oddane osebno v glavni pisarni 

(vložišče) občine. 

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 30.11.2020, bo Občina Kočevje objavila zaprtje razpisa na 

svoji spletni strani.  

V primeru prijav na več ukrepov, se vloga za vsak ukrep odda v ločeni ovojnici.   

Na sprednjo stran ovojnice mora biti nalepljen čitljivo izpolnjen vzorec ovojnice (v prilogi posameznega ukrepa).  

5. Odpiranje prijav in postopek dodelitve sredstev 

 

 Odpiranje, obravnavo in ocenitev prispelih vlog bo izvedel pristojni organ občinske uprave, ob upoštevanju določil 

pravilnika ter javnega razpisa. Odpiranje vlog se bo izvajalo sprotno in ne bo javno. 

 Vlagatelji, katerih vloge na javni razpis niso popolne, bodo pisno pozvani k dopolnitvi.  
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 Rok za dopolnitev vlog je 5 delovnih dni od vročitve poziva za dopolnitev. Šteje se, da kljub dopolnitvam, datum 

prejetja vloge ostane nespremenjen (je enak datumu prispetja vloge). 

 Prepozno prejete, nepravilno označene (ni nalepljenega vzorca ovojnice) ter nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v 

postavljenem roku ne dopolnijo ter neustrezno dopolnjene vloge, bodo s sklepom zavržene in na zahtevo 

vlagatelja vrnjene.  

 O dodelitvi sredstev na predlog pristojnega organa občinske uprave odloči župan. Odločitev župana je dokončna 

(ni možne pritožbe).  

 Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev.   

 Če se prejemnik v roku 5 delovnih dni od vročitve ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil 

od zahteve za pridobitev sredstev iz tega razpisa. 

 Sredstva se odobrijo vlagateljem, ki bodo oddali pravočasne in popolne vloge, po vrstnem redu glede na datum 

in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošto oz. na vložišče občine, do porabe sredstev javnega razpisa.  

 

6. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kočevje www.kocevje.si. Za dodatne informacije lahko 

pošljete vprašanja na naslov: sonja.movrin@kocevje.si ali pokličete na telefonsko številko 01 89 38 223 (Sonja Movrin).  

 

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Občine Kočevje.  

 

                                                                                                                                 ŽUPAN 

                                                                                                                                     dr. Vladimir Prebilič 

                                                                                             

Številka:  300-0117/2020 – 1 (623)                                                                                                                                        

Datum:    6. 11. 2020 

                 

  

 

                            

Priloge razpisa: 

 Podrobnejši pogoji, omejitve in dodatne informacije za Ukrep1 

 Podrobnejši pogoji, omejitve in dodatne informacije za Ukrep 2 
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