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POVPRAŠEVANJE 

Razpisana sredstva za spodbujanje gospodarstva v občini 

 

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovila vprašanje vezano na javne raz-

pise za dodelitev sredstev občin za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini. 

  

In sicer smo prosili za informacijo: 

Koliko sredstev ste v letu 2021 razpisali za spodbujanje razvoja gospodarstva v občin? 

 

 

ODGOVORI SODELUJOČIH OBČIN: 

 

ŠT. OBČINA Koliko sredstev ste v letu 2021 razpisali za spodbujanje razvoja 

gospodarstva v občin? 

1  4.000,00 € 

2  10.000,00 €  

3  95.000,00 € 

4  30.000,00 € 

5  25.000,00 € 

6  70.000,00 € 

7  50.000,00 € 

8  JR za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MOM v višini 

249.800,00 EUR; JR za sofinanciranje stroškov nakupa nove opreme 

v višini 149.850,00 EUR. 

9  70.000,00 € 

10  74.651,08 € 

11  20.000,00 € 

12  32.000,00 € 

13  76.000,00 € 

14  100.000,00 € 
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15  Občina Vuzenica sodeluje skupaj z Občinami koroške regije v ga-

rancijski shemi za podeljevanje kreditov pod ugodnimi pogoji s 

stalnim skladom (vodi jo RRA Koroška). Drugih neposrednih sred-

stev gospodarstvu nismo namenjali. 

16  10.000,00 € 

17  23.695,00 € 

18  135.000,00 € za 5 različnih ukrepov 

19  100.000,00 € 

20  Na podlagi Javnega razpisa za posojila s subvencionirano obrestno 

mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 

2021 razpisana vsota posojil znaša do 1.500.000,00 EUR. Proračunska 

sredstva v višini 45.000 EUR so namenjena kot neposredna subven-

cija k plačilu obresti pri posojilih, ki jih posojilojemalci najamejo pri 

izbrani banki po pogojih in na način določen v medsebojni pogodbi 

o sodelovanju med občino in banko. Posojila se dodeljujejo za nalo-

žbe v gospodarstvo in sicer samostojnim podjetnikom, mikro in ma-

lim podjetjem, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Dom-

žale. 

21  - za namen spodbujanja gospodarstva razpisala sredstva v višini 

140.000,00 € 

- razpisala pa je tudi sredstva za počitniško delo dijakov in študentov 

pri gospodarskih subjektih v višini 30.000,00 € 

 

 

Zbral: Sekretariat SOS  

 

 


