
Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Ormož, objavljenega v Uradnem vestniku občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/2016 in 
št. 4/2018) in Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož« 
št.: M001-5883687-2014/1 objavljam 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za pridobitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja za leto 2018 

 
 
I. RAZPISANI ZNESEK 
Višina razpisanih sredstev znaša 22.540,00 EUR. 
 
II. NAMEN RAZPISA 
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za: 
- samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba ali iskalec 

zaposlitve; 
- zaposlitev za določen čas osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba 

ali iskalec zaposlitve; 
- zaposlitev za določen čas osebe, ki ima status presežnega delavca; 
- zaposlitev za določen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva). 
 
III. SUBJEKTI, KI LAHKO ZAPROSIJO ZA SREDSTVA 
Upravičenci do sredstev so: 
- delodajalci - mala in mikro podjetja ter podjetniki posamezniki, ki so v obdobju določenim z razpisom zaposlili 
brezposelno osebo iz 9. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/2016 in št. 4/2018),  
- brezposelne osebe, ki v obdobju določenim z razpisom uresničujejo samozaposlitev. 
 
IV. VIŠINA SUBVENCIJE 
a) Višina sredstev, ki jo lahko pridobi: 
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 3.000 točk; 
2. delodajalcu za zaposlitev osebe iz druge, tretje in četrte alinee 9. člena pravilnika znaša 2.000 točk. 
b) Višina točke znaša  0,49 EUR. 
 
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 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). 
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: 

i. 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, 

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce  
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. 
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni 
prevoz. 
 
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 
Za pridobitev sredstev je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje: 
- brezposelna oseba je državljan Republike Slovenije; 
- brezposelna oseba je prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje; 
- brezposelna oseba ima stalno prebivališče v občini Ormož; 
- zaposlitev je sklenjena v letu 2018; 
- sedež dejavnosti je v občini Ormož (velja za samozaposlene); 



- delovno mesto mora biti ohranjeno najmanj eno leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi oz. samozaposlitve, v 
primeru zaposlitve za čas opravljanja pripravništva pa mora biti delovno mesto ohranjeno za čas 
pripravniškega obdobja.  

 
VI. DOKUMENTACIJA 
K vlogi za sredstva za pospeševanje zaposlovanja, ki mora vsebovati za: 
a) delodajalce:  ime in priimek oziroma naziv družbe, naslov obratovalnice oziroma družbe, telefonsko številko, 

e-mail naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, opis dejavnosti, število 
zaposlitev brezposelnih oseb v letu 2017 prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, število zaposlitev oseb, 
ki so imele status presežnih delavcev, število zaposlitev oseb, ki jim je to prva zaposlitev (za čas opravljanja 
pripravništva), 

b) za samozaposlene osebe: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, opis dejavnosti, davčno 
in matično številko ter transakcijski račun, 

      mora biti priložena naslednja dokumentacija:  
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot 

brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve oziroma dokazilo, da se oseba prvič zaposluje (overjena izjava 
prosilca), 

- potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Ormož o stalnem prebivališču v občini Ormož osebe, ki se 
zaposluje, 

- dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1), 
- izpis iz poslovnega registra pri AJPESu, 
- izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prosilec prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v 

predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, 
- izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih (v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene 

stroške, 
- seznam podjetij, s katerimi ste lastniško povezani (v primeru, da niste z nobenim podjetjem lastniško povezani, 

vas prosimo za izjavo o tem). 
 
VII. ROK ZA VLOŽITEV PROŠENJ 
Razpis je odprt do porabe sredstev. 
Vloge sprejema Občina Ormož, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. 
 
VIII. ROK ZA SPREJETJE SKLEPA O ODOBRITVI SREDSTEV 
Vloge praviloma enkrat mesečno pregleda posebna komisija za dodeljevanje sredstev za pospeševanje 
zaposlovanja, ki jo imenuje župan. 
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme občinska uprava na podlagi predloga komisije. 
 
IX. INFORMACIJE 
Informacije dobijo prosilci na Občini Ormož, Oddelek za gospodarske dejavnosti, pri Vodji oddelka za 
gospodarske dejavnosti mag. Karmen Štumberger (karmen.stumberger@ormoz.si). 
 
Številka: 441-1/2018 04  18 
Ormož, dne 22. 3. 2018 
                                

                 Alojz SOK l.r. 
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


