
 
Občina Semič 
Štefanov trg 9 
8333 Semič 
 
Na osnovi 14. člena Statuta Občine Semič (Ur.l. RS, št. 107/06, popr. 112/06) in na osnovi 5. člena 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 74/02) je Občinski svet Občine Semič na svoji 6. redni seji dne 
21.06.2007 sprejel sklep, da se objavi 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne 

mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Semič za leto 2007 

 
 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Občina Semič bo iz proračuna za leto 2007 za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva namenila sredstva v višini 14.605,00 EUR. 
 
2. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za dolgoročne namenske kredite enotam malega 
gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na 
ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer: 

- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo; 
- nakup opreme za opravljanje dejavnosti; 
- odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva; 
- nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva. 

 
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še 
naslednje kriterije: 

- razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih; 

- ustanavnljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve; 
- da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko 

neoporečen delovni proces; 
- zagotavlja boljšo oskrbo občanov. 

 
Skladno z Uredbo Komisije (ES) 69/2001, z dne 12.01.2001, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o 
ustanovitvi ES, se dodeljevanje pomoči prepoveduje podjetjem, ki imajo registrirano transportno 
dejavnost. 
 
3. UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI: 
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci: 

- podjetnik posameznik,  
- podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi, 
- občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo uporabnega  

dovoljenja za opravljanje dejavnosti oz. na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, 
da izpolnjujejo  pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje 
subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega  dovoljenja. 

 
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz  6. člena Uredbe o namenih in pogojih za 
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih 
pomoči (Ur.l. RS, št. 38/2003, 37/2004), po kateri so majhna podjetja tista, ki imajo manj kot 50 
zaposlenih in imajo letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR ter so 
neodvisno podjetje. 
 
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na območju Občine Semič in da je 
kraj investicije na območju Občine Semič. 
 



Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna vrednost opreme, 
stroški plač za novoodprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena minimalno pet let. 
 
4. VIŠINA SUBVENCIJE: 
Subvencionira se do 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.  
 
5. VSEBINA VLOGE: 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

1. Kratko predstavitev prosilca; 
2. Poslovni načrt - opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki; 
3. Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem 

postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču; 
4. Overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva in amortizacijski načrt; 
5. Mnenje posojilodajalca; 
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih; 
7. Dokazila o številu zaposlenih oseb za na dan 01.05.2007 (fotokopije obrazcev prijav delavcev v 

zavarovanje); 
8. Kopije dokazil o že plačanih realnih obrestih v letu 2007; 
9. Klavzulo o komulaciji pomoči, katere obrazec lahko pridobijo na občini ali na spletni strani občine: 

www.semic.si  
 
Opomba: Prosilci, ki so v letu 2006 prejeli subvencijo in ponovno prosijo za leto 2007 za isti kredit, vlogi 
ne rabijo priložiti dokumentov pod točkami 2, 3, 4 (razen amortizacijskega načrta za tekoče leto) in 5. 
 
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE: 
Rok za prijavo začne teči z dnem objave in traja do 15.09.2007. 
 
Vloge je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. 
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni razpis za subvencije 
obrestnih mer za malo gospodarstvo ” ter z imenom in naslovom prosilca. 
Prosilci so dolžni za vsak kredit posredovati samostojno vlogo, razen v primeru, da je prosilec pridobil dva 
ali več kreditov za isti namen od različnih kreditodajalcev in ima vse vire kreditov navedene v enotnem 
poslovnem načrtu oz. razvojnem programu. 
 
7. IZZID JAVNEGA RAZPISA: 
Sklep o odobritvi subvencije je dokončen. 
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik  pogodbo z  Občino Semič, v kateri so določene vse 
medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. 
Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev. 
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. 
 
8. INFORMACIJE: 
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Semič (Tatjana Malnarič), tel. 
centrala 07/356 53 60, direktno 07/356 53 52. 
 
 
Številka: 441-02/2007-4 
Datum: 22.06.2007 
 
 
                                                                                   Občinski svet Občine Semič 
                                                                                 Ivan Bukovec, župan 
 


