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Na podlagi, Odloka o proračunu občine Laško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 174/20, 90/21)  in 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini 
Laško (Uradni list RS, št. ) Občina Laško objavlja  
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v 

Občini Laško v letu 2021 
 
 

 
I. NAROČNIK  
 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03 7338 700, faks 03 7338 740. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in turizma v občini Laško v letu 2021 na podlagi sheme de minimis pomoči »Pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Laško« (št. priglasitve: M001-5874505-2021), skladno z Uredbo 
Komisije (EU) 1407/2013. 
 
Sredstva v višini 32.000,00 € so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2021 in se dodelijo za 
naslednja ukrepa: 
 

UKREPI Višina sredstev 
Ukrep 1: sofinanciranje samozaposlovanja in 
odpiranja novih delovnih mest 

12.000,00 

Ukrep 3: sofinanciranje materialnih in 
nematerialnih investicij 

20.000,00 

 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter 
skladno s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma 
v Občini Laško (v nadaljevanju pravilnik). 

 
III. POGOJI IN MERILA 
 
Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 
za mikro ali malo podjetje ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, 
ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost. To je dejavnost ponujanje blaga in/ali opravljanje 
storitev na trgu zaradi pridobivanja dohodka, ki omogoča, da subjekt, ki opravlja tako dejavnost 
konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju 
poslovanja, to je na območju Občine Laško. 
 
Mikro, malo in srednje podjetja (MSP) se pravilniku opredeljena v skladu s priporočilom Komisije EU 
2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod 
dokumentarno številko K(2003) 1422), in sicer:  

- Mikro podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi in katerih letni promet ali letna 
bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR. 

- Mala podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi in katerih letni promet ali letna 
bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR. 

- Srednje velika podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi in katerih letni promet ne 
presega 50 milijonov EUR ali letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR. 

 
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki: 
- so iz sektorjev ribištva in akvakulture v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 11. decembra 2013 (UL L, št. 354/1 z dne 28.12.2013); 
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- so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti; 

- so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti 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.  
- so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
- so podjetja v težavah (kapitalska neustreznost podjetij), 
- so opredeljena kot podjetja v težavah in pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in 

prestrukturiranje,  
- nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Občine Laško, 
- imajo neplačane zapadle prispevke, plače in regres do zaposlenih, 
- so že koristili pomoč za posamezen ukrep za iste upravičene stroške, do višine, ki jo omogočajo 

posamezna pravila pomoči de minimis (kumulativni znesek pomoči de minimis od vseh dajalcev 
pomoči v treh proračunskih letih). 

 
Pomoč po pravilu »de minimis« ni dovoljena pri izvozu oziroma za dejavnosti povezane z izvozom v 
tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana s količinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 
 
Pomoč po pravilu de minimis ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega 
blaga. 
 
Pomoč po pravilu de minimis ni dovoljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 
komercialni cestni tovorni promet. 
 
Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja 
zgornja dovoljena meja pomoči po pravilu de minimis 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja 
pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po 
dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da 
korist za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora ne presega 100.000,00 EUR v  obdobju treh 
proračunskih let. 
 
V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli od 
podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč de minimis za novo ali 
prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč de minimis, ki je bila dodeljena pred 
združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita. 
 
Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč de minimis, dodeljena pred razdelitvijo, 
dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč 
de minimis uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč de minimis dodeli sorazmerno na podlagi 
knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve. 
 
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. 
 
Določene zgornje meje in največje intenzivnosti pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev 
je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva 
se skupni znesek javnih sredstev za dejavnost, projekt ali podjetje. 
 
V kolikor je pomoč dodeljena po pravilu de minimis, bo prejemnik pisno obveščen o dodeljeni pomoči in 
z navedbo uredbe. 
 
V izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 
mora upravičenec pred dodelitvijo sredstev podati pisno izjavo o: 
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 

1407/2013 z dne 18. decembra 2013, ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, 
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– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči, 
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, 
– družbah, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje ter 
– združitvi ali razdelitvi podjetij. 
 
 
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja; 
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 

navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 

družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja. 

 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje. 
 
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. 
pred odbitkom davka ali drugih dajatev. 
 
 
IV. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI IN 
POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa o dodeljevanju sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, znaša 32.000,00 EUR.  
 
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu "de minimis", kar pomeni, da skupni znesek pomoči, 
dodeljen podjetju, ne sme presegati 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 podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR). 
 
Upravičenec lahko kandidira za izvedbo naložbe pod pogojem, da jo lahko izvede v celoti in v skladu z 
vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Pri odpiranju novih delovnih mest in samozaposlitvi mora 
biti oseba, ki se zaposluje zaposlena za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko. 
 
 
V. FINANČNA SREDSTVA SE NAMENIJO  
 
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje 
 
 
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje 
brezposelnosti. 
 
Oblika pomoči: dotacija. 
 
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Laško in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka 
dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju Občine Laško.  
 
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja, ki imajo poslovni sedež na 
območju Občine Laško in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven Občine Laško, če imajo na območju 
občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na 
območju Občine Laško. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru: 
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- zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Laško in kolikor 
nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem 
letu brez upoštevanja upokojitev; 

- ta oseba, je bila vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, 
Izpostavi Laško; 

- ta oseba, ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih 
povezanih pravnih osebah. 

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so 
podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju Občine Laško in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven 
občine, če imajo na območju Občine Laško poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja 
dejavnosti v poslovnem prostoru na območju Občine Laško. Do sredstev je podjetje upravičeno v 
primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na 
območju Občine Laško. 
 
 
Pogoji: 
- zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca, 
- če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih 

mest v zadnjih 12 mesecih, 
- novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti pomoči, 
- zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, 

vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, 
- ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih 

povezanih pravnih osebah, 
- kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev 

in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Laško, vsaj 
en mesec pred dnevom zaposlitve, 

- kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi zaposlit 
registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine Laško; 

- Vlagatelj lahko kandidira za sofinanciranje do 1 brezposelne osebe. 
 
 
Upravičeni stroški: 

• stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev nastali od zaprtja zadnjega razpisa dne 
31.7.2020 do 20.11.2021. 

 
 
Intenzivnost pomoči:  
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini štiri (4) minimalnih neto mesečnih plač, 
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini štiri (4) minimalnih neto mesečnih plač. 
 
 
MERILA ZA IZBOR PRIJAV – UKREP 1 
 
Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
turizma v občini Laško v letu 2021, za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja, so: 
 

A)    Oblika zaposlitve  točke 
• samozaposlitev 15 

• zaposlitev brezposelne osebe ali iskalca prve zaposlitev 10 
 

 

B)  Stopnja izobrazbe osebe, ki se samozaposluje oziroma zaposluje 
 

• novo delovno mesto za osebe z VI., VII. ali VIII. stopnja izobrazbe 20 

• novo delovno mesto za osebe z IV. in V. stopnje izobrazbe 15 
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• novo delovno mesto za osebe z manj kot IV. stopnjo izobrazbe 10 

C)  Ukrep ima neposredni učinek na dejavnost iz Standardne 
klasifikacije dejavnosti   
 
Področje I GOSTINSTVO 
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 
 
Področje N - DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 
79 Dejavnost potovalnih agencij, organiziranje potovanj in pov.dej. 
 
in 
 
84.130 Turizem, upravljanje in urejanje področja 

20 

 
Ostale dejavnosti          
 

10 

  
D)  Strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja  
• strategija trženja + trg območje Občine Laško 0 

• strategija trženja + trg Savinjske razvojne regije 5 

• strategija trženja + trg Slovenije  9 

• strategija trženja + širši regionalni trg  12 

• strategija trženja + trg EU 15 

  

E) Ukrep bo izveden na naslednjem območju 
 

• Območje starega mestnega jedra Laško  20 
• Območje naselja Rimske Toplice  15 
• Ostala območja 10 
 

 

F) Doseganje strategije razvoja občine Laško 
 

projekt je pomemben za celotno občino Laško in ima izkazane povezave z 
razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja Občine 
Laško 

20 

projekt je pomemben na lokalni ravni in ima izkazane povezave z razvojnimi 
projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja Občine Laško 10 

projekt je pomemben na lokalni ravni, vendar nima izkazanih povezav z 
razvojnimi projekti in programi.  5 

 
Maksimalno število točk pri ukrepu 1 je 110 točk. Spodnja meja, ki jo mora projekt doseči je 55 točk. 
 
OBRAZLOŽITEV MERIL UKREPA 1: 
 
Strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja: Vlagatelj lahko pridobi točke, če je v povezavi z 
uvajanjem proizvoda/storitve izdelal strategijo trženja, ki jo predstavi v sklopu 
poslovnega/predstavitvenega načrta ali kot samostojno prilogo. Vlagatelj pridobi 0 točk, če je izdelal 
strategijo trženja in je pretežni trg podjetja trg problemskega območja (občine). Vlagatelj pridobi 5 točk, 
če je izdelal strategijo trženja in je pretežni trg podjetja območje razvojne regije (problemskega območja 
občine z okoliškimi občinami). Vlagatelj lahko pridobi 9 točk, če je izdelal strategijo trženja in je pretežni 
trg podjetja Slovenija. Vlagatelj lahko pridobi 12 točk, če je izdelal strategijo trženja in je pretežni trg 
podjetja širši regionalni trg, ki poleg Slovenije pokriva okoliške države (Avstrija, Hrvaška, Italija ali 
Madžarska) in/ali države JV Evrope. Vlagatelj lahko pridobi 15 točk, če je izdelal strategijo trženja in je 
pretežni trg podjetja širši Evropski trg (ustrezno predstavljeno v sklopu tržne strategije, opravljene 
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analize za konkretne države, priložena morebitna pisma o nameri, predpogodbe, kontakti, podjetje 
izkazuje, da razpolaga z ustreznimi resursi za realizacijo izvedbe in prodaje proizvoda/storitve). 
 
Doseganje strategije razvoja občine Laško: Vlagatelj pridobi 5 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je 
pomemben na lokalni ravni, vendar nima izkazanih povezav z razvojnimi projekti in programi občine 
Laško. Vlagatelj pridobi 10 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je pomemben na lokalni ravni in ima 
izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja Občine 
Laško. Vlagatelj pridobi 20 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je pomemben za celotno občino Laško in 
ima izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja Občine 
Laško. 
 
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 
 
 
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo 
hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij. 
 
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so: 

- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine, 
- stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo proizvodnih oziroma poslovnih 

prostorov, 
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov, 
- stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje, 

 
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so: 

- stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter 
programske opreme. 

 
Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež v občini Laško. Stroški so upravičeni do 
sofinanciranja, če so nastali od odprtja javnega razpisa do 20. 11. 2021.  
 
Znesek sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov vendar ne več kot 3.000,00 €.  
 
Pomoč iz tega člena se lahko kumulira z ostalimi pomočmi iz tega pravilnika. 
 
 
MERILA ZA IZBOR PRIJAV – UKREP 3 sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 
 
Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
turizma v občini Laško v letu 2021, za ukrep sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij so: 
 

A)     Inovativnost točke 
• uvajanje izdelkov/storitev, ki so splošno znane, uveljavljene, dosegljive, 

trg izdelka/storitve pa je že nasičen 0 

• uvajanje izdelkov/storitev, ki so splošno znane, uveljavljene, dosegljive, 
pri čemer trg izdelka/storitve še ni nasičen 10 

• uvajanje novih ali prilagojenih izdelkov/storitev, ki so delno rezultat 
lastnega razvoja 15 

• uvajanje novih izdelkov/storitev, ki so/bodo rezultat lastnega razvoja 20 
  

B)  Strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja  

• strategija trženja + trg območje Občine Laško 0 

• strategija trženja + trg Savinjske razvojne regije 5 

• strategija trženja + trg Slovenije  9 

• strategija trženja + širši regionalni trg  12 
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• strategija trženja + trg EU 15 

C)  Ukrep ima neposredni učinek na dejavnost iz Standardne 
klasifikacije dejavnosti   
 
Področje I GOSTINSTVO 
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 
 
Področje N - DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 
79 Dejavnost potovalnih agencij, organiziranje potovanj in pov.dej. 
 
in 
 
84.130 Turizem, upravljanje in urejanje področja 

20 

 
Ostale dejavnosti          
 

10 

  

D) Ukrep bo izveden na naslednjem območju  

• Območje starega mestnega jedra Laško  20 

• Območje naselja Rimske Toplice  15 

• Ostala območja 10 
  

E) Trajni učinek storitve/izdelka  

• storitev/izdelek je podvržen hitri menjavi in nima trajnega učinka/vpliva 
na razvoj okolja/regije/kraja 0 

• storitev/izdelek ni podvržen hitri menjavi ter nima trajnega učinka/vpliva 
na razvoj okolja/regije/kraja 5 

• storitev/izdelek je podvržen hitri menjavi ter ima trajni učinek/vpliv na 
razvoj okolja/regije/kraja 10 

• storitev/izdelek ni podvržen hitri menjavi ter ima trajni učinek/vpliv na 
razvoj okolja/regije/kraja 15 

  

F) Doseganje strategije razvoja občine Laško  

• projekt je pomemben za celotno občino Laško in ima izkazane povezave 
z razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja 
Občine Laško 

20 

• projekt je pomemben na lokalni ravni in ima izkazane povezave z 
razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja 
Občine Laško 

10 

• projekt je pomemben na lokalni ravni, vendar nima izkazanih povezav z 
razvojnimi projekti in programi občine Laško  5 

 
Maksimalno število točk pri ukrepu 3 je 110 točk. Spodnja meja, ki jo mora projekt doseči je 55 točk. 
 
 
OBRAZLOŽITEV MERIL UKREPA 3: 
 
Inovativnost: Točke pridobi podjetje le, če v vlogi poda konkretne opise izdelkov in storitev, ki jih bo 
ponudilo na trgu. Vlagatelj prejme oceno 0 točk v primeru, če je v vlogi razvidno, da gre za uvajanje 
izdelkov in storitev, ki so splošno znane, uveljavljene, dosegljive. Na trgu obstaja že veliko ponudnikov 
– gre za nasičen trg, trendi ponudbe se večajo, ne glede na to ali gre za lokalni ali globalni trg. Vlagatelj 
prejme oceno 10 točk v primeru, če je v vlogi razvidno, da gre za uvajanje izdelkov in storitev, ki so 
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splošno znane, uveljavljene in dosegljive, pri tem pa je še prostora za dodatno ponudbo in ne gre za 
nasičen trg. Vlagatelj prejme oceno 15 točk v primeru, če gre za uvajanje novih izdelkov/storitev, ki bodo 
delno rezultat lastnega razvoja. Gre predvsem za nakup ali posnemanje tehnologije/storitev, ki je/so že 
bila razvita v drugih podjetjih/ustanovah. Podjetje izvede le prilagoditev izdelka/storitev. Vlagatelj prejme 
oceno 20 točk v primeru, če gre za uvajanje novih-inovativnih izdelkov/storitev, ki so predvsem rezultat 
lastnega razvoja (razen storitev prenosa znanj iz institucij znanja). Vlagatelj mora predložiti dokumente, 
ki izkazujejo lasten razvoj novega - inovativnega izdelka/storitve (kot npr. tehnični opis, risba, skica, 
ipd.). 
 
Strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja: Vlagatelj lahko pridobi točke, če je v povezavi z 
uvajanjem proizvoda/storitve izdelal strategijo trženja, ki jo predstavi v sklopu 
poslovnega/predstavitvenega načrta ali kot samostojno prilogo. Vlagatelj pridobi 0 točk, če je izdelal 
strategijo trženja in je pretežni trg podjetja trg problemskega območja (občine). Vlagatelj pridobi 5 točk, 
če je izdelal strategijo trženja in je pretežni trg podjetja območje razvojne regije (problemskega območja 
občine z okoliškimi občinami). Vlagatelj lahko pridobi 9 točk, če je izdelal strategijo trženja in je pretežni 
trg podjetja Slovenija. Vlagatelj lahko pridobi 12 točk, če je izdelal strategijo trženja in je pretežni trg 
podjetja širši regionalni trg, ki poleg Slovenije pokriva okoliške države (Avstrija, Hrvaška, Italija ali 
Madžarska) in/ali države JV Evrope. Vlagatelj lahko pridobi 15 točk, če je izdelal strategijo trženja in je 
pretežni trg podjetja širši Evropski trg (ustrezno predstavljeno v sklopu tržne strategije, opravljene 
analize za konkretne države, priložena morebitna pisma o nameri, predpogodbe, kontakti, podjetje 
izkazuje, da razpolaga z ustreznimi resursi za realizacijo izvedbe in prodaje proizvoda/storitve). 
 
Trajni učinek storitve/izdelka: Vlagatelj pridobi 0 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je podvržen hitri 
menjavi želje/potrebe kupcev/uporabnika izdelka/storitve, ter nima trajnega vpliva na razvoj 
okolja/regije/kraja. Vlagatelj pridobi 5 točk, če gre za storitev/izdelek, ki ni podvržen hitri menjavi 
želje/potrebe kupcev/uporabnika izdelka/storitve, ter nima trajnega vpliva na razvoj okolja/regije/kraja. 
Vlagatelj pridobi 10 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je podvržen hitri menjavi želje/potrebe 
kupcev/uporabnika izdelka/storitve, ter ima trajni vpliv na razvoj okolja/regije/kraja. Vlagatelj pridobi 15 
točk, če gre za storitev/izdelek, ki ni podvržena hitri menjavi želje/potrebe kupcev/uporabnika 
izdelka/storitve, ter ima trajni vpliv na razvoj okolja/regije/kraja. Za pridobitev točk mora imeti 
storitev/izdelek trajne pozitivne učinke na gospodarski razvoj in/ali socialni razvoj in/ali varstvo okolja v 
okolju/regiji/kraju, oziroma mora izdelek/storitev zadovoljevati potrebe, ki so trajnega značaja in niso 
podvržene hitri menjavi potreb/želj kupca/ev. 
 
Doseganje strategije razvoja občine Laško: Vlagatelj pridobi 5 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je 
pomemben na lokalni ravni, vendar nima izkazanih povezav z razvojnimi projekti in programi občine 
Laško. Vlagatelj pridobi 10 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je pomemben na lokalni ravni in ima 
izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja Občine 
Laško. Vlagatelj pridobi 20 točk, če gre za storitev/izdelek, ki je pomemben za celotno občino Laško in 
ima izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi ter prispeva k ciljem strategije razvoja Občine 
Laško. 
 
 
VI. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUMI ODPIRANJA VLOG IN 
ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV 
 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

• prijavni obrazec za posamezni ukrep 
• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 

 
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo obrazca ovojnica za posamezni ukrep, 
opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in 
sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
 
Roki za prijavo in datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji: 
 

 ROK ZA PRIJAVO DATUM ODPIRANJA VLOG ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKA 
1. 30. 7. 2021 4. 8. 2021 30. 11. 2021 
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 VII. OBRAVNAVANJE VLOG 
 
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na 
podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. 
 
Glede na doseženo število točk posameznega vlagatelja, komisija oblikuje seznam upravičencev. 
Seznam upravičencev se oblikuje za vsak ukrep posebej in sredstva se glede na število doseženih točk 
delijo upravičencem do porabe sredstev na posamezni proračunski postavki. V kolikor se po končanem 
ocenjevanju izkaže, da imata dva ali več vlagateljev enako število točk pri posameznem ukrepu ima 
prednost tisti, ki dosega več točk pri merilih za izbor prijav. Upoštevajo se dosežene točke znotraj 
posameznih meril, in sicer je prednostni vrstni red določen po zaporednih številkah meril za vsak ukrep. 
Če na podlagi doseženega števila točk znotraj posameznega merila ne bo mogoče razdeliti sredstev, 
se upošteva kronoloških vrstni red, to je oddaja pravočasne vloge. 
 
Komisija v tem primeru preveri uro in datum oddaje priporočene pošiljke oziroma uro in datum prejema 
pošiljke na Občini Laško. V primeru, da vloga ne bo popolna pa po uri in datumu oddaje dopolnitve 
predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge.  
 

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo z 
odločbo zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 
 

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s 
strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev. 
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 
 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
odločbo. Odločitev župana je dokončna. 
 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo 
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021. 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Besedilo javnega razpisa 
Prijavni obrazec –UKREP 1 
Prijavni obrazec –UKREP 3 
 
 
 
VIII. NADZOR IN SANKCIJE 
 
Namenskost porabe dodeljenih sredstev, pridobljenih pod pogoji pravilnika, spremlja in preverja urad, 
pristojen za gospodarstvo Občine Laško. 
 
Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
• da je bila dokumentacija prejemnika sredstev, ki je bila podlaga za odobritev sredstev neresnična, 

napačna ali namerno zamolčana; 
• da so bila sredstva pridobljena nezakonito; 
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
• da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma drugih 

javnih virov; 
• da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil dejavnost) ali dal v najem objekt ali poslovne 

prostore, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil z drugimi 
večjimi poslovnimi prostori na območju Laškega; 
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• da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz proračunskih sredstev,  najmanj 2 leti  
po prejemu sredstev in jih ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih mest), 

• v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali kak drug predpis. 
 
V primeru, da se ugotovi: 
- da prejemnik pomoči projekta ni izvedel (za projekt se štejejo investicije ali druge oblike upravičenih 

stroškov pri posameznih ukrepih) ali 
- da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na 

podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe ali 
- da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za 

nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali 
- da prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave 

ter ob drugih kršitev in nepravilnosti ali 
- da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil dejavnost) ali dal v najem objekt ali poslovne 

prostore, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil z drugimi 
večjimi poslovnimi prostori na območju Laškega ali 

- da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz proračunskih sredstev,  najmanj 2 leti  
po prejemu sredstev in jih ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih mest) 
ali 

- da prejemnik redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov ali 
- da je davčni dolžnik, 
 
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. 
 
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do 
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednja tri leta.  
 
V kolikor upravičenec ne odda zahtevka do datumov navedenih v razpisu oz. naložbe ne izvede, izgubi 
pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 
 
Upravičenec je dolžan Občini Laško, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor 
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije ukrepa ter vpogled v dokumentacijo 
izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je 
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 
 
 
IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni 
Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, 
mag. Andrej Flis, tel. 03/7338-731, e-mail: andrej.flis@lasko.si, v času uradnih ur. 
 
 
 
 
 
Datum: 6. 5. 2021 
Številka: 430-0163/2021-2 
 
 
 
 
               
            Občina Laško 
         Franc Zdolšek  
              župan 


