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Številka: 007-0016/2020 
Datum: 22.6.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva 
v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020 (prva 
in druga obravnava ter sprejem) 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13, 
23/17)  
 

NAMEN:  Prva in druga obravnava ter sprejem  
 

OCENA STANJA: Po trenutno veljavnem Pravilniku o spodbujanju 
razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za 
programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 
18/2016, 16/2018) so možni upravičenci do pomoči pri 
»Ukrepu 5 - Pomoč pri  trženju storitev lokalne 
turistične ponudbe (incoming)« - mikro podjetja, ki 
imajo sedež v Občini Žalec, registrirani za področje 
turizma. 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Glede na to, da so zaradi posledic epidemije prizadeta 
tudi mala podjetja, z več kot 10 zaposlenimi, 
predlagamo spremembo pravilnika ter razširitev 
možnih upravičencev za predmetni ukrep tudi na mala 
podjetja do 50 zaposlenih. 

NAČELA IN CILJI:  Cilj sprememb in dopolnitev pravilnika je blaženje 
posledic epidemije na področju turističnega 
gospodarstva z zagotovitvijo dodatne pomoči pri 
trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming) 
za širši krog možnih upravičencev. 
 

FINANČNE POSLEDICE: Ni neposrednih posledic v proračunu Občine Žalec. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALEC: Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika bo na seji 
obrazložila Darja Dobrajc Lukman, Vodja urada za 
prostor in gospodarstvo. 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog pravilnika bo na svoji seji obravnaval Odbor 
za prostor in gospodarstvo. 
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Številka: 007-0016/2020 
Datum: 22. 06. 2020 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju 
razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020 (prva in 
druga obravnava ter sprejem), 
 
V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žalec (Uradni list RS št. 92/2013 in 23/2017) posredujemo predlog Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko 
obdobje 2015-2020 (prva in druga obravnava ter sprejem) za obravnavo na seji Občinskega 
sveta, ki bo v sredo, dne 1.7.2020. 
 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega 
gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020 bo na seji Občinskega sveta 
obrazložila Darja Dobrajc Lukman, Vodja urada za prostor in gospodarstvo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za 
programsko obdobje 2015-2020, v predlagani vsebini. 

 
- Obrazložitev 
- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v 

Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020  
- Neuradno prečiščeno besedilo 
 

 
Posredovano: 
- naslovniku, po e pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 



 
 

OBČINA ŽALEC 

URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 65, f: 03 713 64 64  

  

Številka: 007-0016/2020 
Datum: 22. 06. 2020 
 
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV 
 
PRAVNA PODLAGA:  
20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/2017)  
 
NAMEN:  
Prva in druga obravnava ter sprejem. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za 
programsko obdobje 2015-2020 (prva in druga obravnava), v predlagani vsebini. 
 
1. Razlogi za spremembe in dopolnitve Pravilnika in ocena stanja:  
 
Po trenutno veljavnem Pravilniku o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec 
za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 18/2016, 16/2018 – v nadaljevanju 
Pravilnik) so pri »Ukrepu 5 - Pomoč pri  trženju storitev lokalne turistične ponudbe 
(incoming)« možni upravičenci do pomoči – mikro podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, 
registrirani za področje turizma. 
V okviru javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Žalec za leto 2020 so bila razpisana sredstva v višini 80.000 €. 
 
TABELA 1: PREGLED RA RAZPISANIH SREDSTEV V LETU 2020 

UKREP NAMEN POMOČI VIŠINA 
UKREP 1  Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in 

za samozaposlitev 10.000 € 

UKREP 2 Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti / 

UKREP 3 Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in 
drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri 
trženju izdelkov in storitev 

20.000 € 

UKREP 4 Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo 
nepremičnin, ki bodo namenjene za 
oddajanje nastanitev v turistične namene; 
 

20.000 €  
- za območje mesta Žalec 

20.000 €  
- za preostali del občine Žalec 

UKREP 5 Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične 
ponudbe (incoming). 10.000 € 

 
Sredstva za predmetni javni razpis so bila zagotovljena na postavki »14002 – Spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva.« Na ukrep 5 ni prispela nobena vloga, zato so se sredstva 
prerazporedila na Ukrep 1, medtem ko sta roka za oddajo vlog na Ukrep 4 še vedno aktualna, 
in sicer 1. rok do 30.6.2020 in 2. rok do 30.10.2020. 



Glede na to, da je država za reševanje turističnega sektorja namenila turistične vavčerje, 
želimo objaviti javni razpis za ukrep 5 – »Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične 
ponudbe (incoming; v nadaljevanju – Ukrep 5)«, v višini 20.000 € razpisanih sredstev,  z 
namenom, da bi lahko turistični ponudniki izvedli ustrezne promocijske aktivnosti za 
pridobitev čim večjega števila slovenskih gostov.  
 
Ukrep 5 omogoča sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov, kot so: 

− stroški razvoja novih turističnih produktov; 
− stroški promocijskega materiala (oblikovanje, tisk); 
− stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij oziroma digitalne 

prenove obstoječih (spletne strani); 
− stroški oglaševanja. 

 
Z namenom, da bi zajeli vsa turistična podjetja, predlagamo spremembe in dopolnitve 
pravilnika ter razširitev možnih upravičencev za ukrep 5 tudi na mala podjetja do 50 
zaposlenih. 
 
2. Cilji in načela predloga odloka:  
 
 

Cilj sprememb in dopolnitev Pravilnika je zagotoviti pomoč za blaženje posledic epidemije na 
področju turističnega gospodarstva, in sicer kot pomoč pri trženju storitev lokalne turistične 
ponudbe (incoming) za širši krog možnih upravičencev. Na podlagi dopolnitev in sprememb 
pravilnika bo objavljen nov javni razpis za Ukrep 5 - »Pomoč pri trženju storitev lokalne 
turistične ponudbe,  v višini 20.000 €. 
 
 
3. Spremembe 
 
 

Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravilnika: 
− v 1. členu Pravilnika se spremeni naslov pravilnika, tako da se podaljša njegova 

veljavnost, saj so ukrepi ustrezni tudi za nadaljnje programsko obdobje. 
− v 6. in 12. členu Pravilnika se med možne upravičence pri Ukrepu 5 vključi tudi mala 

podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec in so registrirana za področje turizma. 
 
4. Ocena finančnih posledic 
 
Z navedeno spremembo pravilnika ni neposrednih posledic v proračunu Občine Žalec, 
medtem ko se bodo za izvedbo javnega razpisa ponovno zagotovila sredstva v višini 20.000 €. 
 
Pripravila: 
Petra Centrih 
Višja svetovalka za gospodarstvo 

 
Darja Dobrajc Lukman 

Vodja urada 
 
 
 
 
Prilogi:  

- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega 
gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020  

- Neuradno prečiščeno besedilo 



 
PREDLOG 

Na podlagi 20. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet 
Občine Žalec na … seji dne, ….., sprejel 
 
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah  
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec 

za programsko obdobje 2015-2020 
 
 

1. člen 
 
Spremeni se naslov Pravilnika, tako da se glasi: 
»Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec« 
 
 

2. člen 
 

V 6. členu Pravilnika se na koncu 3. alineje pika spremeni v vejico, ter se doda nova 4. 
alineja: 

− »mala podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirana za področje turizma, pri 
ukrepu 5.« 

 
 

3. člen 
 
V 12. členu Pravilnika se opomba pri drugem odstavku Ukrepa 2 številka »2« preštevilči v 
številko »3«, opomba ob koncu druge alineje četrtega odstavka pri Ukrepu 3 se preštevilči v  
številko »4«, tako da se opombe glasijo: 
1 Pojem "mikro" podjetja vključuje tudi samostojne podjetnike. 
2 Pojmi so povzeti iz Priloge I. Uredbe Komisije (EU št. 702/2014). 
3 Kot zaposlen se smatra tudi samozaposlen samostojni podjetnik. 
4 CRM (Customer Relationship Management) pomeni Mangement oz. upravljanje odnosov s 
strankami, ki omogoča integriran pogled na stranko, dostop do podatkov o njej in njenih preteklih 
nakupih ter analizo teh podatkov – npr. analize dobičkonosnosti strank, zvestobe strank, življenjske 
vrednosti strank, in sicer preko različnih komunikacijskih kanalov (telefon, spletna stran, osebni 
kontakt, e-pošta, SMS ipd.).« 
 

 

4. člen 
 
V 12. členu Pravilnika se spremeni drugi odstavek Ukrepa 5, tako da se glasi: 
»Upravičenci do pomoči:  

– mikro in mala podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirana za področje 
turizma.« 

 
 

5. člen 
 
Vsa ostala določila Pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo v celoti v veljavi. 
 
  



 
PREDLOG 

 
6. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-0016/2020 
Žalec, dne ………. 
         Župan Občine Žalec 
                Janko Kos 
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