Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 7. in
16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je Občinski svet občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah na 12. redni seji, dne 29.05.2008 sprejel

PRAVILNIK
o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v
občini Sv. Jurij v Slov. goricah
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, višino in pogoje za dodeljevanje sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v občini Sveti Jurij v
Slovenskih goricah.
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:
 povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest;
 pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov;
 vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva
in inovativnosti v občini.
3. člen
Finančna sredstva za namene tega pravilnika se zagotavljajo v proračunu občine.
4. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so podjetja in fizične osebe s stalnim
bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem pravilniku šteje mikro in majhna gospodarska družba ter samostojni
podjetnik posameznik.
Podjetje mora imeti poslovni sedež v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
5. člen
Mikro gospodarska družba je podjetje, kjer:
 povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 10 zaposlenih;
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 mio EUR in vrednost aktive ne presega 2 mio
EUR.
Majhna gospodarska družba je podjetje, kjer:
 povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50 zaposlenih;
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7,3 mio EUR in vrednost aktive ne presega 3,65
mio EUR.

6. člen
Do finančnih sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
 so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
 so v težavah in pridobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
 nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine;
 nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.
7. člen
Finančna sredstva se bodo dodeljevala prosilcem, ki že poslujejo ali na novo začenjajo z
dejavnostjo in:
 z investicijskim programom oz. poslovnim načrtom dokažejo ustrezno gospodarnost
naložbe oz. poslovno učinkovitost,
 povečujejo število delovnih mest,
 širijo proizvodno ali storitveno dejavnost,
 povečujejo nočitvene zmogljivosti v občini,
 se usmerjajo v izvoz ali nadomeščajo uvoz,
 posodabljajo obstoječe programe in kapacitete,
 se usmerjajo v dejavnost, ki je v občini Sv. Jurij v Slov. goricah defiticarna.

Merila iz 2. odstavka tega člena se uporabljajo vsaka zase, prednost pa imajo prosilci, ki
izpolnjujejo več meril hkrati.
8. člen
Subvencije po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednje namene:
I. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE:
Subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kreditih, če so le ti najeti za izvedbo
materialne investicije; obrestna mera se subvencionira do višine 100 % realne ali njej
enakovredne obrestne mere, določene med banko in prosilcem.
Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za naslednje namene:
 Nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,
 Nakup opreme - osnovnih sredstev,
 Razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, odpiranje in zagotavljanje
novih delovnih mest.
Prednostno se sredstva za subvencijo obrestne mere dodelijo za dejavnosti, ki zagotavljajo
nova delovna mesta ali samozaposlovanje, zagotavljajo boljšo oskrbo storitvenih dejavnosti,
preskrbe prebivalstva in turistično ponudbo, uvajajo sodobno tehnologijo oz. dopolnjujejo
proizvodne in druge programe gospodarstva v občini.
Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila, ki jih
odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije za investicije, ki ustrezajo
namenom tega pravilnika.
Subvencija se odobri za obdobje do največ treh le. Pri enakih pogojih ima prednost tisti, ki v
zadnjih dveh letih ni dobil subvencije obrestne mere iz proračunskih sredstev.
II. POMOČ ZA SAMOZAPOSLITEV:

Finančno pomoč za samozaposlitev lahko pridobi brezposelna oseba, ki ima stalno
prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki se je samozaposlila in pričela
opravljati registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Do
subvencije je ob prej navedenih izpolnjenih pogojih upravičena le oseba, ki je z Zavodom za
zaposlovanje, sklenila pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov.
9. člen
Prejemnik finančnih sredstev mora podati izjavo, da za zgoraj določene ukrepe ni dobil
državne pomoči ali pomoči iz mednarodnih virov, oziroma če jih je, koliko, oziroma kakšen
delež je dobil iz drugih virov.
10. člen
Višina finančnih sredstev za namen samozaposlitve se letno določi v občinskem proračunu.
Višino denarne pomoči določi Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah s sklepom in
velja do sprejema novega sklepa.
11. člen
Sredstva subvencij se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga občina v skladu s tem
pravilnikom objavi na krajevno običajni način, na občinski oglasni deski, ter na spletni strani
občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Besedilo in pogoje razpisa določi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance.
12. člen
Vloga za subvencijo obrestne mere za kredite se vloži v roku, ki je določen v razpisu. V
kolikor sredstva po prvem razpisu niso izkoriščena, se lahko razpis ponovi.
Vloga za finančno pomoč za samozaposlitev se lahko vloži v obdobju od izteka roka javnega
razpisa za te pomoči v preteklem letu do izteka aktualnega javnega razpisa v tekočem
proračunskem letu.
13. člen
Vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, se obravnavajo do porabe
proračunskih sredstev za ta namen v tekočem proračunskem letu.
14. člen
Razpis za dodelitev subvencij vsebuje zlasti:
• višino razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto subvencije,
• pogoje razpisa,
• navedbo kraja, kjer lahko zainteresirani dvignejo vlogo oz. razpisno dokumentacijo,
• navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi za dodelitev subvencije,
• rok, v katerem je potrebno oddati vlogo za subvencijo, naslov, kjer je potrebno vlogo
oddati in organ, ki vloge obravnava,
• rok, v katerem bo pristojni organ odločil o dodelitvi subvencije,

• rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o rešitvi svoje vloge.
15. člen
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in finance.
Vloge se sprejemajo na sedežu občine Sv. Jurij v Slov. goricah. V primeru nepopolne vloge se
postavi vlagatelju 15 dnevni rok za dopolnitev.
Če vlagatelj nepopolne vloge v postavljenem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
Za popolne vloge odbor izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov
sredstev.
16. člen
Pravice in obveznosti med občino in prejemnikom subvencije iz 8. člena tega pravilnika se
določijo s pogodbo.
17. člen
Namensko porabo kreditov, za katere se subvencionira obrestna mera oz. porabo sredstev
dodeljenih subvencij ter izpolnjevanje ostalih določil pogodbe med prejemnikom subvencije
in občino, lahko kadarkoli preveri pristojni organ, t.j. strokovna služba občinske uprave.
18. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik subvencije
kršil določila medsebojne pogodbe iz 17. člena tega pravilnika, je občina upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje po Zakonu o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).
Tisti prejemnik, ki ne izpolni zgoraj navedenih obveznosti, nima več pravice do uveljavljanja
kakršnih koli subvencij po tem pravilniku.
19. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah in prične veljati
naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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