
 

 

 

 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 47/2016 in 39/2019) in Odloka o 
proračunu Občine Metlika za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) objavlja Občina Metlika 

 

RAZPIS 

za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Metlika v letu 2019 

 

PREDMET RAZPISA: 

NAMEN A  subvencioniranje obrestne mere plačane od 01.01.2019 do 31.12.2019 za namenske 
dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja), za 
osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov), za dobo 
najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 in 2019, za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti; 

NAMEN B  subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta 
zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na 
razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 21. 9. 2018 do 20. 9. 2019; 

NAMEN C subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij od 21. 9. 2018 do 20. 9. 2019, zaradi 
ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega 
proizvodnega oz. storitvenega programa; 

NAMEN D subvencioniranje stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah 
v Sloveniji in v tujini od 21. 9. 2018 do 20. 9. 2019; 

NAMEN E subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta 
Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01.01.2019 do 
31.12.2019. 

NAMEN F subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov plačane od 22. 6. 2019 do 31. 12. 
2019.  

 

UPRAVIČENCI: 

Za sredstva po tem razpisu lahko zaprosijo; 

• samostojni podjetniki posamezniki, 
• podjetja v zasebni ali mešani lasti, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 

št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) spadajo med 
mikro (izpolnjuje dve od treh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne 
presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 € in vrednost aktive ne 
presega 2.000.000€); 

• podjetja v zasebni ali mešani lasti, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) spadajo med 
majhna (ni mikro in  izpolnjujejo dve od treh meril; povprečno število delavcev v 
poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000€ in  
vrednost aktive ne presega 4.400.000€.); 

• občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v 
sodni register, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter da ob dodelitvi 
sredstev izpolnjujejo pogoje iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka. 

 



Na razpis se lahko prijavijo zgoraj navedeni samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske 
družbe, ki:  

- imajo sedež ali poslovne prostore na območju občine Metlika, 
- so oziroma bodo investicijo izvedli na območju občine Metlika, 
- niso v postopku prisilne poravnave, stečaju oziroma likvidaciji, 
- sredstva ne bodo uporabili za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, če opravljajo cestne 

prevoze blaga za najem ali plačilo, 
- ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva in 

premogovništva oziroma ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema 
pomoči po pravilu »de minimis«, 

- jim pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja, 
- niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje, 
- imajo poravnane obveznosti do države in do Občine Metlika.  

 

Investicije, ki bodo predmet spodbud, morajo na območju občine Metlika ostati še najmanj 3 (tri) 
leta po zagonu. 

 

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva in jih je možno pridobiti le v 
primeru, ko le-ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljene investicije. Sredstva po 
tem razpisu imajo stimulativni učinek in niso namenjena zniževanju stroškov podjetja. 

 

SPLOŠNI POGOJI:  

ZA NAMEN A 

Subvencioniranje obrestnih mer  je namenjeno za namenske dolgoročne 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, 
razen luksuzne opreme; 
    – nakup opreme za opravljanje dejavnosti, razen osebnih avtomobilov; 
    – 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, izpolnjujejo še naslednje 
kriterije: 
    – razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih; 
    – ustanavljajo 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.  

 

ZA NAMEN B 

Subvencionira se del stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva 
v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za 
pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. 

Stroški navedenih svetovalnih storitev, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja kot upravičene stroške ob 
prijavi projekta/investicije za sofinanciranje iz državnih ali mednarodnih virov, niso predmet 
sofinanciranja. Posamezen projekt/investicija je opravičena do subvencioniranja stroškov prijave iz 
občinskega vira le enkrat. 

 



ZA NAMEN C 

Subvencionira se del stroškov nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda 
kakovosti kot stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega 
tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij, ter 
blagovnih znamk, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi 
uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, 
energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). 

 

ZA NAMEN D 

Subvencionira se del stroškov promocije; najetje, postavitev in delovanje razstavnega prostora ter 
stroški promocijskega materiala; povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v 
tujini, ko se na tak način promovirajo proizvodi in storitve potencialnim kupcem. Potni oziroma 
prevozni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmih ali razstavah niso predmet 
subvencioniranja. 

 

ZA NAMEN E 

Subvencionira se del najemnine za poslovne prostore v  območju zgodovinskega jedra mesta 
Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu. 

 

ZA NAMEN F 

Subvencionira se del najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na 
podeželju. Upravičena območja so vsa naselja v občini, razen mesta Metlike. Potujoče prodajalne, 
prodaja na stojnicah in prodaja na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) niso upravičeni do 
subvencioniranja iz naslova tega ukrepa. 

 

Sredstva dodeljena na podlagi tega razpisa: 

→ predstavljajo pomoč, ki 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) - (sklic na Uredbo Komisije ES); 

→ ne morejo biti dodeljena prosilcem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bodo sredstva 
namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora; 

→ dodeljena enotnemu podjetju* na podlagi pravila »de minimis« ne smejo preseči 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);  
*»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) prvega pododstavka preko enega ali 
več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

→ ne morejo biti dodeljena prosilcem iz sektorjev:  
o ribištva in akvakulture,  



o primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti,  

o pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju 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;  

→ ne smejo biti 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; 

→ ne smejo biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; 
→ bodo dodeljena le na podlagi predhodno pridobljene pisne Izjave prejemnika o; 

1. že prejetih vseh drugih de minimis pomočeh, ki jih je prosilec prejel na podlagi te 
Uredbe Komisije ES ali drugih Uredb de minimis v relevantnem obdobju,  

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške  
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja 
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. 

Pri dodelitvi subvencije/pomoči se bo upoštevala kumulacija pomoči:  

- 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;  

- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;  

- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira 
s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje 
meje (200.000 oz 100.000 EUR);  

→ predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«, o čemer bodo prijavitelji pisno obveščeni. 
 

VIŠINA SUBVENCIJE: 

Sredstva za subvencije so zagotovljena v proračunu Občine Metlika za leto 2019 v višini: 

NAMEN A   =16.000,00 EUR 

NAMEN B   =10.000,00 EUR 

NAMEN C   =  3.000,00 EUR  

NAMEN D   =  6.000,00 EUR 

NAMEN E in F   =10.000,00 EUR 

 

Obrestna mera se lahko subvencionira do največ 50% izhodiščne obrestne mere za posamezen 
kredit. Višina subvencioniranja obrestne mere se posameznemu upravičencu dodeli maksimalno v 
višini 4.000,00 EUR, subvencija do 200,00  EUR se ne dodeli. Ne glede na to pa subvencija obrestne 
mere ne sme presegati 7% najetega kredita. 

 

Stroške priprave razpisne in investicijske dokumentacije se lahko subvencionira do največ 50% 
stroškov (neto vrednost brez DDV) in posameznemu upravičencu ne več kot 2.000,00 EUR, 
subvencija do višine 160,00 EUR se ne dodeli. 

 

Stroške nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti in stroškov 
nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in 
blagovnih znamk se lahko subvencionira do največ 50% upravičenih stroškov (neto brez DDV) 



posamezne nematerialne investicije. Višina te subvencije posameznemu upravičencu v tekočem 
koledarskem letu ne sme presegati 1.500,00 EUR. 

 

Stroške promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah v Sloveniji ali tujini se posameznemu 
prosilcu lahko subvencionira do največ 50% teh upravičenih stroškov (neto brez DDV). Višina te 
subvencije na posameznega prosilca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 1.500,00  EUR. 

 

Najemnina za poslovne prostore v zgodovinskem jedru mesta Metlika se lahko subvencionira do 
največ 50% od neto osnove za dodelitev pomoči, ki se izračuna po mesečni ceni 5,00 EUR za m2 
površine najetega poslovnega prostora, za vse dejavnosti razen gostinske, pri kateri se najemnina 
subvencionira do največ 35% od neto osnove za dodelitev pomoči. 
V primeru, da mesečno znaša najemnina za m2 površine najetega poslovnega prostora manj kot 
5,00 EUR/m2, se subvencija obračuna od neto vrednosti dejanske višine najemnine.  
Max. znesek dodeljene subvencije najemnine poslovnih prostorov v tekočem proračunskem letu za 
posameznega prosilca ne sme presegati 1.000,00 EUR. 
 

Subvencija za najemnino in obratovalne stroške živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju ne sme 
presegati 1.000,00 EUR v posameznem proračunskem letu za posamezno trgovino. Najemnina za 
poslovni prostor se subvencionira do 50 % neto tržne najemnine, pri čemer osnova za dodelitev 
pomoči ne sme preseči 5,00 EUR za m2 površine najetega poslovnega prostora. Obratovalni stroški 
se subvencionirajo do 100 % dejansko nastalih stroškov brez davka na dodano vrednost (npr. 
ogrevanje, komunalne storitve, električna energija …). V kolikor trgovina ne posluje celo 
proračunsko leto, se maksimalna subvencija sorazmerno zmanjša glede na dejanski čas poslovanja 
trgovine. 

 

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 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. 

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOG: 

Vlogo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti, navedenim 
imenom in naslovom prijavitelja in s pripisom, za kateri namen se vloga oddaja; NAMEN A, NAMEN 
B, NAMEN C, NAMEN D, NAMEN E in NAMEN F;  

dostaviti na naslov OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 METLIKA, osebno ali priporočeno po 
pošti.  

 

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se lahko prilagajo v fotokopijah. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja 
zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. 
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. 

 

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 20. 9. 2019 do 14. ure.     

 

Komisija bo predvidoma v roku petih delovnih dneh po skrajnem roku za oddajo vlog odprla vse 
pravočasno prejete vloge. Odpiranje ne bo javno.  

 



Pri odpiranju se bodo upoštevale vse pravočasne vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele 
v tajništvo Občine Metlika, na naslovu Mestni trg 24, 8330 Metlika,  

najkasneje do 20. 9. 2019 do 14. ure.  

 

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja prijav 
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev vloge. Nedopolnjene vloge bo komisija zavrgla. 

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dneva, ko bo komisija 
ocenila pravočasne in popolne vloge. 

 

INFORMACIJE: 

Razpis in razpisna dokumentacija sta z dne 29. 7. 2019 objavljena na spletni strani Občine Metlika;  
http://www.metlika.si, pod Javni razpisi in objave. 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vsak delovni dan tudi prejmejo na Občini Metlika, 
Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontaktna oseba: Martina Nemanič ali tajništvo Občine Metlika.  

 

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po 
elektronski pošti:  

martina.nemanic@metlika.si, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2019«, najkasneje 
do 13. 9. 2019, do 14:00.  

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani http://www.metlika.si, pri objavi razpisa in 
razpisne dokumentacije.  

Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije razpisa.  

 

 

 

 

Metlika, 29. 7. 2019                                                       

Številka: 410-109/2019                                                        OBČINA METLIKA  

                                                                                         Darko Zevnik, župan 
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