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1.

NASLOV AKTA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje.
2.

UVOD

2.1 Pravni temelj
21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18. člen Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člen ter četrti odstavek 75. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15)
2.2 Razlogi zaradi katerih je sprememba potrebna in ocena stanja
Občinski svet Občine Kočevje je na svoji 30. redni seji dne 9.10.2013 sprejel Pravilnik o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/13 (v
nadaljevanju: pravilnik). Prvo spremembo in dopolnitev pravilnika je Občinski svet občine
Kočevje sprejel na svoji 7. redni seji dne 31.3.2015 (Uradni list RS, št. 23/15), druga
sprememba pa je bila sprejeta na 12. redni seji dne 22.10.2015 (Uradni list RS, št. 84/15).
Bistvena dopolnitev pravilnika se predlaga zaradi vključitve nove oblike pomoči v 12. členu
pravilnika, in sicer se znotraj Ukrepa 1 - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj dodaja nova oblika pomoči »subvencija obrestnih mer«. Hkrati
se v peti točki 12. člena dodaja nova vrsta upravičenih stroškov, in sicer stroški plačanih
obresti najetih dolgoročnih kreditov pri komercialnih bankah in stroški odobritve kredita za
investicije in nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Poleg tega se
dodajata še dve novi vrsti upravičenih stroškov, in sicer v peti točki 14. člena – stroški
promocije (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva, stroški izdelave in tehnične
prenove spletne strani, stroški promocijskih medijskih objav) in v peti točki 15. člena
pravilnika – strošek oblikovanja in izdelave nove ali prenovljene celostne grafične podobe
podjetja, izdelka ali storitve.
Ostale spremembe 9., 10. in od 12. do19. člena ter 21. in 23. člena pravilnika niso bistvene,
temveč le natančneje opisujejo in pojasnjujejo določila členov. Podrobneje so spremembe in
dopolnitve pravilnika obrazložene v nadaljevanju – v obrazložitvah k posameznim členom.

2.3 Cilji in načela
S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje, cilji in načela sledijo že
zastavljenim.
2.4 Javna obravnava
V skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
49/15) je bil predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Kočevje objavljen na spletni strani občine Kočevje v času od 6.1.2017 do 16.1.2017 do 12.
ure.
2.5 Ocena finančnih posledic predloga
Sprememba pravilnika nima dodatnih finančnih posledic. Višina sredstev za izvajanje ukrepov
po pravilniku je planirana z vsakoletnim proračunom občine.
3.

BESEDILO PRAVILNIKA

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), določil Uredbe
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) ter na
podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje
na ___. redni seji dne _____ sprejel
PRAVILNIK
o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 85/13, 23/15, 84/15) se v 9. členu
besedilo točk e) in f) spremeni tako, da se glasi:

»e) nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih treh
mesecev od dneva prijave na javni razpis;
f) na dan prijave na javni razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine
Kočevje.«
2. člen
V 10. členu se v tretji točki za besedo »promocije« doda besedilo »na področju podjetništva«.
3. člen
(1) V tretjem odstavku 12. člena se doda nova, druga alineja, ki se glasi:
» - subvencija obrestnih mer.«
(2) V petem odstavku se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
» - stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev;
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: prenos tehnologije z nakupom patentov,
licenc in know-howa ter programska oprema;«
Doda se nova, šesta alineja, ki se glasi:
» - stroški plačanih obresti najetih dolgoročnih kreditov pri komercialnih bankah in stroški
odobritve kredita za investicije in nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.«
(3) V šestem odstavku se prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»- naložba se mora izvesti na območju občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj tri leta po
končnem izplačilu sredstev.«
(4) V sedmem odstavku se spremeni drugi stavek, tako da se glasi:
»Za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena osnovna sredstva, kot so prenos
tehnologije z nakupov patentov, licenc in know-howa ter programska oprema.«
(5) V osmem odstavku se v prvi alineji črtata besedi »posamezne investicije«.
4. člen
(1) Peti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški:
a) za samozaposlovanje: - plačani prispevki za socialno varnost;
b) za zaposlovanje: - do višine minimalne mesečne bruto plače.«
(2) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Splošni pogoji:
Brezposelna oseba, ki se (samo)zaposluje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v občini Kočevje;
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.«
5. člen
(1) Naslov 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva«
(2) V petem odstavku se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi:
» - stroški razstavljanja (najem razstavnega prostora in postavitev stojnice, pristopnina …);«
V petem odstavku se na koncu tretje alineje piko nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda
novo, četrto alinejo, ki se glasi:
» – stroški promocije (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva, stroški izdelave in
tehnične prenove spletne strani, stroški promocijskih medijskih objav).«.
(3) V sedmem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
» – upravičenec predloži potrebna dokazila v zvezi z udeležbo in upravičenimi stroški
(prijavnice, verificirana potrdila o opravljenem izobraževanju/usposabljanju, če obstajajo,
dokazila o zaposlenosti udeleženca izobraževanja / usposabljanja / sejma v podjetju, račune
in druga dokazila).«
6. člen
(1) Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov
ter tehničnih izboljšav ter s tem izboljšanje njihove konkurenčnosti.
Predmet pomoči: zaščita patenta, zaščita blagovne/storitvene znamke, zaščita modela,
zaščita izuma, izdelava začetnih prototipov, raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih
produktov, storitev ali postopkov ter oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe.«
(2) V petem odstavku se na koncu pete alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova,
šesta alineja, ki se glasi:
» - strošek oblikovanja in izdelave nove ali prenovljene celostne grafične podobe podjetja,
izdelka ali storitve.«.
7. člen
V šestem odstavku 16. člena se v drugi alineji besedilo »2 leti od dodelitve sredstev«
nadomesti z besedilom »dve leti od končnega izplačila sredstev«.

8. člen
(1) Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namen ukrepa: spodbujanje razvoja in ustanavljanja socialnih podjetij in dodatno
zaposlovanje težje zaposljivih in ranljivih skupin brezposelnih oseb.«
(2) V petem odstavku se besedili tretje in četrte alineje spremenita tako, da se glasita:
» – stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev;
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: prenos tehnologije z nakupom
patentov, licenc in know-howa ter programska oprema;«.
(3) V šestem odstavku se prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
» - naložba se mora izvesti na območju občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj dve leti po
končnem izplačilu sredstev;
- naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj
obstoječega obrata;
- najemna pogodba za poslovni prostor mora trajati vsaj dve leti od končnega izplačila
sredstev.«
9. člen
V 18. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»O dodelitvi sredstev s pisnim obvestilom odloči župan. Odločitev župana je dokončna in ni
možnosti pritožbe.«
10. člen
V 19. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Komisija mora o odpiranju, pregledu in ocenjevanju prispelih vlog voditi zapisnik.«
11. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta. Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora vsebovati določilo, da je pomoč dodeljena po pravilih »de minimis«.«
12. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev pomoči in navajanja neresničnih
podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.«

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007 - 4/2015 - 623
Kočevje, dne ____
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
4.

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV

K 1. členu:
V 9. členu se v točah e) in f) natančneje določi presečni dan za preverjanje plačanih
prispevkov in obveznosti do delavcev ter zapadlih obveznosti do Občine Kočevje, za namen
preverjanja upravičenosti do pomoči. Sprememba trenutno veljavnega člena je označena z
rdečo barvo.
9. člen
(omejitve pomoči)
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
c) so že prejela pomoč po tem pravilniku in sredstev niso koristila namensko ali niso
izpolnila obveznosti iz pogodbe o dodelitve sredstev pomoči;
d) so že koristila državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila državnih pomoči;
e) nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih 3
treh mesecev od dneva oddaje prijave na razpis;
f) na dan oddaje prijave na javni razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do
Oobčine Kočevje.
K 2. členu:
V 10. členu je podrobneje opredeljena tretja točka. Sprememba trenutno veljavnega člena je
označena z rdečo barvo.
10. člen
(vrste ukrepov)

Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva se lahko dodeljuje za naslednje ukrepe:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
2. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
3. spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva;
4. spodbujanje projektov inovacij;
5. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v ožjem mestnem jedru Kočevja;
6. spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.
K 3. členu:
V 12. členu je dodana nova oblika pomoči »subvencija obrestnih mer«, spremenjen je opis
upravičenih stroškov v tretji in četrti alineji in dodana je nova vrsta upravičenih stroškov, ki se
navezuje na novo obliko pomoči. Nova oblika pomoči je bila v pravilniku dodana na podlagi
predstavitvenega sestanka Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., na katerem je bila dne
1.9.2016 predstavljena shema subvencije obrestnih mer in na podlagi prejete uradne
ponudbe za vzpostavitev in vodenje sheme. Razvojni center bi občini te storitve zaračunal, ker
pa obstaja tudi opcija, da se stroški obresti najetih kreditov subvencionirajo preko razpisov za
spodbujanje razvoja gospodarstva, se je vodstvo odločilo za drugo varianto. Zaradi tega je
potrebna dopolnitev pravilnika.
Natančneje je opredeljen tudi pogoj, do kdaj se mora investicija, za katero je bila pridobljena
pomoč, ohraniti, saj dosedanja opredelitev ni dovolj jasna, sedmi odstavek pa je usklajen s
spremenjenim petim odstavkom. Sprememba trenutno veljavnega člena je označena z rdečo
barvo.
12. člen
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
(1) Namen ukrepa: spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja
in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje
konkurenčnih prednosti podjetij.
(2) Predmet pomoči:
–
–

sofinanciranje začetnih investicij;
sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.

(3) Oblika pomoči:
–
–

dotacija;
subvencija obrestnih mer.

(4) Upravičenci:
- samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po
ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.

(5) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih
prostorov;
– stroški nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opredmetenih strojev ali opreme – kot osnovnih sredstev;
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: prenos tehnologije z nakupom
patentov, lienc in know-howa ter programska oprema; patentov, licenc, nepatentiranega
tehničnega znanja in programske opreme.
–
stroški plačanih obresti najetih dolgoročnih kreditov pri komercialnih bankah in stroški
odobritve kredita za investicije in nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.
(6) Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju oObčine Kočevje in se tu ohraniti vsaj 3 tri leta po
končnemu izplačilu sredstev njenem zaključku;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj
obstoječega obrata.
(7) Za naložbo iz prejšnjega odstavka se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva
(stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja
zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta). Za naložbo se šteje tudi investicija v
neopredmetena osnovna sredstva kot so prenos tehnologije z nakupom patentov, lienc in
know-howa ter programska oprema. nakup programske opreme, licence, patentov in
nepatentiranega tehničnega znanja.
K 4. členu:
V 13. členu so v petem odstavku natančneje določeni upravičeni stroški posebej za
zaposlovanje in samozaposlovanje, v šestem odstavku pa so manjše nebistvene spremembe.
Sprememba trenutno veljavnega člena je označena z rdečo barvo.
13. člen
2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
(1) Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z dodatnim zaposlovanjem
brezposelnih oseb, oseb, ki delajo v drugi občini in imajo stalno bivališče v Občini Kočevje in
samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih
na območju občine.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest;
– sofinanciranje samozaposlovanja.

(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– upravičenci do pomoči za samozaposlitve so: brezposelne fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Kočevje; dejavnost, ki jo želijo
registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni poklic;
- upravičenci do pomoči za odpiranje novih delovnih mest so: samostojni podjetniki
posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1 in zadruge, ki so
registrirane po ZZad.
(5) Upravičeni stroški:
a) za samozaposlovanje: - plačani prispevki za socialno varnost;
b) za zaposlovanje: - do višine minimalne mesečne bruto plače.
(6) Splošni pPogoji:
a) Brezposelna oseba, ki se (samo)zaposluje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v oObčini Kočevje;
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
(7) Višina pomoči:
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme
presegati 100% upravičenih stroškov.
(8) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
K 5. členu:
V 14. členu je spremenjen naziv ukrepa, v petem odstavku pa je dodana alineja, ki med
upravičene stroške uvršča tudi stroške promocije, kar do sedaj ni bilo urejeno s pravilnikom,
zaradi česar prijavitelji teh stroškov ob prijavi na razpis niso mogli uveljavljati. V sedmem
odstavku so natančneje opredeljena dokazila, ki jih morajo upravičenci predložiti. Sprememba
trenutno veljavnega člena je označena z rdečo barvo.
14. člen
3. Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva
(1) Namen ukrepa:

– spodbujanje izobraževanja, usposabljanja podjetnikov in njihovih zaposlenih ter promocije
podjetij, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje stroškov izobraževanja;
– sofinanciranje stroškov usposabljanj;
– sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
- samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po
ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja;
– stroški usposabljanja;
– stroški razstavljanja (najem razstavnega prostora, in postavitev stojnice, pristopnina …).;
- stroški promocije (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva, stroški izdelave in
tehnične prenove spletne strani, stroški promocijskih medijskih objav).
(6) Neupravičeni stroški:
– potni stroški;
– stroški dnevnic;
– stroški prenočevanja in prehrane …
(7) Pogoji:
– upravičenec predloži potrebna dokazila v zvezi z udeležbo in upravičenimi stroški
(prijavnice, verificirana potrdila o opravljenem izobraževanju/usposabljanju, če obstajajo,
dokazila o zaposlenosti udeleženca izobraževanja/ usposabljanja/ sejma v podjetju, račune in
druga dokazila)(račune).
(8) Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(9) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
K 6. členu:
V 15. členu se spremeni opis namena ukrepa ter predmeta pomoči. V drugem odstavku je kot
predmet pomoči dodano oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe, ki je tudi dodan v
petem odstavku med upravičenimi stroški. Sprememba trenutno veljavnega člena je označena
z rdečo barvo.

15. člen
4. Spodbujanje projektov inovacij
(1) Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo
prototipov ter tehničnih izboljšav ter s tem inovativnosti in inovativnega razvoja v podjetjih ter
izboljšanje njihove konkurenčnosti.
(2) Predmet pomoči: zaščita pridobitev patenta, zaščita blagovne/storitvene znamke,
zaščita modela, zaščita izuma, izdelava začetnih prototipov, raziskovalna dejavnost z
namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov ter oblikovanje in izdelava celostne
grafične podobe.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
- samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po
ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta;
– strošek registracije storitvene/blagovne znamke;
– strošek registracije modela;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo na prijavljenem
projektu; kot upravičeni strošek dela bodo upoštevani tisti, ki bodo izkazani z izplačilom
osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o
delu/zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim
poslovanjem podjetja.;
- strošek oblikovanja in izdelave nove ali prenovljene celostne grafične podobe podjetja,
izdelka ali storitve.
(6) Pogoji:
– v primeru, da upravičenec najame zunanje izvajalce (raziskovalce), morajo le-ti
izpolnjevati pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
(7) Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(8) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.

K 7. členu:
V šestem odstavku 16. člena se v drugi alineji natančneje opredeli obdobje trajanja najemne
pogodbe, saj je trenutna opredelitev nejasna. Sprememba trenutno veljavnega člena je
označena z rdečo barvo.
16. člen
5. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v ožjem mestnem jedru Kočevja
(1) Namen ukrepa: omogočanje gospodarske rasti, večje zaposlitvene možnosti in s tem
povečanje števila delovnih mest v občini ter ohranjanje (oziroma ponovne) zasedenosti
zasebnih poslovnih prostorov v ožjem mestnem jedru Kočevja.
(2) Predmet pomoči:
- sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja.
(3) Oblika pomoči:
- dotacija.
(4) Upravičenci:
- samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po
ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.
(5) Upravičeni stroški:
- strošek mesečnega najema poslovnega prostora v zasebni lasti.
(6) Pogoji:
- najeti morajo biti poslovni prostori v ožjem mestnem jedru Kočevja za opravljanje
registrirane dejavnosti (območje razvidno iz priloge);
- najemna pogodba mora trajati vsaj 2 dve leti od končnega izplačila sredstev dodelitve
sredstev;
- poslovni prostori morajo biti v zasebni lasti.
(7) Višina pomoči:
- do 20% upravičenih stroškov - v priznani višini, ki ne presega 7,00 EUR/ m .
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(8) Ostalo:
- višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
K 8. členu:
V 17. členu se spremeni opis namena ukrepa in upravičenih stroškov ter se natančneje
opredelijo roki za ohranitev investicije in trajanja najema, vendar se člen s tem bistveno ne
spremeni. Sprememba trenutno veljavnega člena je označena z rdečo barvo.

17. člen
6. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
(1) Namen ukrepa: spodbujanje razvoja in ustanavljanja socialnih podjetij in dodatno
zaposlovanje težje zaposljivih in ranljivih skupin brezposelnih oseb.
(2) Predmet pomoči:
- sofinanciranje zagona novih socialnih podjetij (in njihovega nadaljnjega razvoja).
(3) oblika pomoči:
- dotacija.
(4) Upravičenci:
- nepridobitne pravne osebe, ki so registrirane po Zakonu o socialnem podjetništvu (Ur.l. RS,
št. 20/11).
(5) Upravičeni stroški:
- strošek nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih
prostorov;
- strošek nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
- strošek nakupa opredmetenih osnovnih sredstev strojev ali opreme;
- strošek nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: prenos tehnologije z nakupom patentov,
licenc in know-howa ter nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme;
- strošek najema poslovnega prostora;
- strošek izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma
izvajanje dejavnosti socialnega podjetja.
(6) Pogoji:
- naložba se mora izvesti na območju Občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj 2 dve leti po
končnem izplačilu sredstev njenem zaključku;
- naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj
obstoječega obrata;
- najemna pogodba za poslovni prostor mora trajati vsaj 2 dve leti od končnega izplačila
sredstev dodelitve sredstev.
(7) Višina pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov.
(8) Ostalo:
- višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.

K 9. členu:
V 18. členu se doda nov, tretji odstavek, ki določa način odločitve o dodelitvi sredstev. Do
sedaj se je ta določba opredelila v vsakokratnem besedilu javnega razpisa, ni pa bila
podkrepljena s pravilnikom. Sprememba trenutno veljavnega člena je označena z rdečo barvo.
18. člen
(postopek)
(1) Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v oObčini Kočevje se dodeljuje na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Kočevje na spletni strani občine in na drug
krajevno običajen način.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse ali pa le za posamezne ukrepe oziroma del ukrepov.
(3) O dodelitvi sredstev s pisnim obvestilom odloči župan. Odločitev župana je dokončna in
ni možnosti pritožbe.
K 10. členu:
V 19. členu se doda nov odstavek, v katerem je določeno, da mora komisija voditi zapisnik o
odpiranju, pregledu in ocenjevanju vlog. V praksi se tak način vodenja postopka od samega
začetka že uporablja, ni pa to nikjer zapisano. Sprememba trenutno veljavnega člena je
označena z rdečo barvo.
19. člen
(strokovna komisija)
(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa se s strani župana imenuje strokovna komisija.
(2) Komisija mora o odpiranju, pregledu in ocenjevanju prispelih vlog voditi zapisnik.
K 11. členu
V 19. členu se črta drugi odstavek, ki ga nadomesti spremenjen tretji odstavek. Bistveno je,
da se v skladu z zahtevami »de minimis« prejemnika obvesti, da so bila sredstva dodeljena po
pravilih »de minimis«. To določilo se zapiše v vsakokratno pogodbo o dodelitvi sredstev.
Sprememba trenutno veljavnega člena je označena z rdečo barvo.
21. člen
(pogodba)
(1) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, katera
podrobneje ureja način in pogojei koriščenja pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti.
(2) V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje prejemnika o namenski porabi dodeljene
pomoči ter posredovanje ustreznih dokazil.

(23) Pogodba mora vsebovati določilo, Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika
sredstev pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilih »de minimis«.
K 12. členu:
V 23. členu se v prvem odstavku doda le beseda »ugotovljene«. Sprememba trenutno
veljavnega člena je označena z rdečo barvo.
23. člen
(sankcije za kršitelje)
(1) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev pomoči in navajanja neresničnih
podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.
(2) V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena prejemnik še dve leti po vračilu vseh
pridobljenih sredstev ne more kandidirati za katerikoli ukrep na naslednjih razpisih na podlagi
tega pravilnika.
(3) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del, skupaj s pripadajočimi
obrestmi, je dolžan vrniti tudi upravičenec, ki v roku, ne izvede oziroma ne izvede v celoti
naložb oziroma aktivnosti za katere so mu bila sredstva dodeljena.
(4) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del, skupaj s pripadajočimi
obrestmi, je dolžan vrniti tudi upravičenec, za zaposlitve, ki so predčasno prenehale in v roku
zanje ni zagotovil nadomestnih zaposlitev.
K 13. členu
Ta člen določa pričetek uveljavitve spremembe pravilnika.

