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ZADEVA: Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem 
območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 - predlog za obravnavo  
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G in 65/14 in 55/17) v zvezi s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in četrtim odstavkom 9. člena Uredbe o 
izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je Vlada 
Republike Slovenije na….. seji dne …… sprejela

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Četrtim letnim poročilom o izvajanju ukrepov 
razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico 
in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

SKLEP PREJMEJO:
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Finančna uprava RS,
- Mariborska razvojna agencija, 
- RRA Koroška d.o.o.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se 
obravnava po nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.) /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za 



gospodarski razvoj in tehnologijo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je 
sodelovala pri pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da 
sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.) /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.) /
5. Kratek povzetek gradiva:

Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z 
visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 (v nadaljevanju: četrto letno poročilo) obsega 
vse izvedene aktivnosti in realizacijo finančnih sredstev v obdobju od 1.1.2017 do 
31.12.2017, kakor tudi kumulativno vrednost učinkov posameznih ukrepov, od sprejema 
Sklepa vlade o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z 
visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, št. 00726-16/2013, z dne 20.6.2013, naprej 
do zaključka proračunskega leta 2017, 31.12.2017.

Vlada RS je na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) sprejela Sklep o 
dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo in na svoji 93. redni seji dne 23. 06. 2016 potrdila s sklepom Spremembe 
programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 (v 
nadaljevanju: program). Nadalje je vlada dne 13.10.2016 sprejela Sklep o spremembah in 
dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z 
visoko brezposelnostjo ter Spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s 
širšo okolico v obdobju 2013-2018. 

Za problemsko območje Maribora s širšo okolico je značilna strukturna brezposelnost. 
Nizka stopnja zaposlovanja v občinah prebivališča prispeva k migracijam na delovna mesta 
v oddaljene kraje, sosednjo Avstrijo ali celo selitev iz regije.

UKREP 1: PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI MARIBORA S ŠIRŠO 
OKOLICO V OBDOBJU 2013-2018

Instrument 1, Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 
EUR

V skladu s programom se je v letu 2017 izvajal Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev 
delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij, 
Sklop A: sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 EUR v podjetjih, kjer je 
pogoj za pridobitev subvencije odobritev garancije za bančni kredit v okviru regijske 
garancijske sheme (v nadaljnjem besedilu: RGS).

Po pogodbi med MGRT in Mariborsko razvojno agencijo je v letu 2017 Mariborska razvojna 
agencija v sodelovanju z RRA Koroška izvedla Tretji javni razpis za subvencioniranje 
manjših začetnih naložb. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Javnih razpisov kreditov in 
garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje 
in Koroško regijo. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 26 upravičencem. Skupno je bilo 
dodeljenih 1.020.656,75 EUR nepovratnih sredstev od razpisanih 1.030.000,00 EUR. 



Instrument 1, Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij

Za sofinanciranje začetnih naložb v podjetjih se nepovratna sredstva dodelijo kot subvencija 
nad 500.000 EUR za začetno investicijo. MGRT je v letu 2016 v Uradnem listu RS št. 
53/2016 z dne 5.8.2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na 
problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 
višini 2.797.000,00 EUR (797.000,00 EUR za leto 2016 in 2.000.000 EUR za leto 2017). Na 
osnovi rezultatov ocenjevanja vlog je MGRT sofinanciralo projekt začetne investicije enemu 
prijavitelju iz problemskega območja Maribora z okolico, in sicer podjetju ECOM RUŠE-  
inženiring, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., v višini 228.473,00 EUR za leto 2016 ter 
748.027,90 EUR za leto 2017.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS št. 25/2017, z dne 
19.5.2017, objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih 
območjih 2017 v višini 3.000.000,00 EUR. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog in 
razpoložljivih sredstev je MGRT na problemskem območju Maribora s širšo okolico odobrilo 
vlogo podjetja PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d. za sofinanciranje začetne investicije 
nove družine bankomatnih blagajn v višini 518.256,76 EUR, vendar podjetje ni podpisalo 
pogodbe o sofinanciranju investicije.

Instrument 2, Dejavnost 1: Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je 23. 12. 2016 v Uradnem listu RS št. 84/2016 objavil javni 
razpis P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, v vrednosti 
12.000.000,00 EUR, od tega je bilo razpisano za Maribor s širšo okolico 4.220.000,00 EUR.
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 25.000 EUR. 
Pogodbena fiksna letna obrestna mera znaša 1,1 %.

Za Maribor s širšo okolico je bilo v letu 2017 dodeljenih 116 kreditov v skupni vrednosti 
2.761.210,50 EUR. Od teh so odstopili od pogodbe 4 upravičenci (99.950,00 EUR), zato je 
bilo podpisanih 112 pogodb v skupni višini 2.661.260,50 EUR. Končnim upravičencem je 
bilo izplačano 2.661.260,50 EUR. Naknadno sta bila 2 že izplačana kredita v skupni 
vrednosti 50.000,00 EUR vrnjena zaradi preseženega pravila de minimis, za 2 že izplačana 
kredita v skupni vrednosti 50.000,00 EUR pa je v teku postopek za izvršbo zaradi 
neplačevanja kreditnih obveznosti.

29. 12. 2017 je Slovenski podjetniški sklad v Uradnem listu RS št. 80/2017 objavil nov javni 
razpis, in sicer P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, v 
vrednosti 12.000.000,00 EUR, od tega je bilo razpisano za Maribor s širšo okolico 
4.220.000,00 EUR.

Instrument 2, Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije

Slovenski regionalno razvojni sklad je dne 3. 2. 2017 v Uradnem listu RS št. 5/2017 objavil 
1. javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih 
območjih v Republiki Sloveniji. Razpis je bil namenjen spodbujanju podjetniške aktivnosti, 
konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na teh problemskih 
območjih. Na razpis so se lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so 
registrirana kot gospodarske družbe, s.p.-ji ter zadruge. Skladno z razpisom mora biti višina 
kredita višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR. Fiksna obrestna 
mera je 0,01 % letno, doba vračanja je največ 11 let, z možnostjo 2 letnega moratorija. 
Skupni razpisani znesek za problemsko območje Maribor s širšo okolico je znašal 



7.020.000,00 EUR.

Za Maribor s širšo okolico je bilo v letu 2017 odobrenih 7 kreditov v skupni vrednosti 
2.728.204,00 EUR. Podpisanih 6 kreditnih pogodb v znesku 1.795.804,00 EUR, izplačanih 
pa je bilo 1.431.351,50 EUR kreditnih sredstev do zaključka leta 2017. Dodeljevanje 
kreditov po tem razpisu se je nadaljevalo tudi v letu 2018.

Instrument 2, Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva (PVSP)

Namen programa PVSP za problemsko območje je podjetniško usposabljanje brezposelnih 
oseb, s ciljem, da bi se po zaključku programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali 
zaposlili pri drugem delodajalcu. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega 
poziva, s stalnim prebivališčem na problemskem območju, ki so vpisane v evidenco 
brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, ne glede na starost in stopnjo 
izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje.

V letu 2017 so bile na MRA in RRA Koroška skupaj izvedene 4 skupine usposabljanja 
PVSP, in sicer po 2 na vsaki regionalni razvojni agenciji. Na podlagi izvedenih pozivov in 
izvedenih usposabljanj je v letu 2017 usposabljanje zaključilo 20 udeležencev na MRA in 20 
udeležencev na RRA Koroška. Stroški izvedbe programa oz. izplačana nepovratna 
sredstva za izvedbo programa so v letu 2017 znašala skupaj 410.880,65 EUR.

Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij

Po programu je namen instrumenta podpora podjetjem pri izboljšanju poslovanja in 
realizaciji razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem 
obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti na domačih oz tujih trgih. 
Instrument je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem za izboljšanje poslovanja in 
realizacijo razvojnih potencialov. 

Slovenski podjetniški sklad je na javni razpis P2R 2016-2017 - Spodbude za zagon podjetij 
v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017, ki je bil objavljen dne 
29. 7. 2016, prejel skupaj 175 vlog, od katerih jih je bilo 48 iz območja Maribora s širšo 
okolico (27,4%). Odobrenih je bilo 81 vlog, od katerih jih je bilo iz problemskega območja 
Maribora s širšo okolico 38 (46,9%). 

Prijaviteljem iz območja Maribora s širšo okolico je bilo odobreno skupno 1.457.783,61 EUR 
nepovratnih sredstev, pri čemer je bilo na podlagi odobrenih zahtevkov za izplačilo v letu 
2016 dejansko izplačano 448.832,93 EUR sredstev in v letu 2017 658.771,06 EUR 
namenska sredstev evropske kohezijske politike. 

Instrument 5: Aktivnost 1: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko 
brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in 
domačih vlagateljev

V skladu s programom izvajata promocijo gospodarstva in območja za privabljanje tujih 
investitorjev pristojni regionalni razvojni agenciji na problemskem območju v koordinaciji s 
SPIRIT Slovenija in v sodelovanju s partnerskimi občinami in člani regijske razvojne mreže.

V letu 2017 sta bila nadgrajena portala in podatkovni bazi prostorov in zemljišč, ki se 
nahajata na platformi www.investpodravje.si v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini 
in ruščini ter platformi www.investkoroska.si v slovenščini, angleščini in nemščini. Vršilo se 



je redno ažuriranje spletnih portalov. Informacije o prostih nepremičninah so na voljo v 
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Dopolnjena je bila spletna platforma – poslovni 
direktorij www.podravjeexport.si. Izveden je bil vnos podatkov v poslovni direktorij ter 
njihovo ažuriranje. Nadgradil se je elektronski katalog degradiranih območij v slovenščini in 
angleščini.

Izvedene so bile aktivnosti oblikovanja zaključnih celot (produktov) primernih za investitorje 
(dopolnjevanje sistema, dopolnjevanje vprašalnika za podjetja, dopolnjevanje in ažuriranje 
mailing liste in pošiljanje podjetjem in organizacijam povabila k sodelovanju). V letu 2017 je 
potekala identifikacija lokalnih investicijskih priložnosti iz naslova postopkov zaradi stečaja 
podjetij.  

Izvedeno je bilo svetovanje 59 slovenskim podjetjem in 58 tujim podjetjem (svetovanja na 
področju zakonodaje, dostopa do finančnih sredstev, EU programov, intelektualne lastnine 
in splošnih zadev ter iskanje tujih in domačih poslovnih kontaktov). V letu 2017 je bila 
izvedena organizacija in so-organizacija različnih kooperacijskih srečanj.

V povezavi z MGRT, SPIRIT Slovenija in regionalnimi agencijami iz vzhodne kohezijske 
regije (Mariborska razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojni 
center Novo Mesto, Razvojni center Murska Sobota, Regionalna razvojna agencija Posavja, 
Regionalna razvojna agencija Zasavja, Razvojno informacijski center Bela krajina in 
Razvojni center Kočevje Ribnica) MRA organizirala Jugovzhodno evropsko poslovno 
srečanje pod imenom SEEmeet Slovenia 2017 (24.-25.10.2017, Maribor, Slovenija).

Za izvedene aktivnosti so bila v letu 2017 izvršena plačila v skupnem znesku 121.798,19 
EUR.

Instrument 5: Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica

Vlada je dne 13. 10. 2016 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih 
začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter 
Spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013-2018. S temi spremembami je bila v Program uvrščena nova vsebina, ki predvideva 
vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče – Slivnica.

Sprememba programa navaja, da na problemskem območju Maribor s širšo okolico ni večje 
proizvodne cone, ki bi bila v relativno kratkem času na voljo potencialnim investitorjem 
(greenfield investicije). V preteklosti so bila zaznana številna povpraševanja potencialnih 
investitorjev, pri čemer pa območja bivših poslovno-industrijskih con oz. degradirana 
območja v problemskem območju Maribor s širšo okolico ter regiji, zaradi njihove lokacije, 
velikosti in oblike velikokrat niso ustrezala zahtevam potencialnih investitorjev. V Podravju 
je v občini Hoče-Slivnica med javnim mednarodnim letališčem Edvarda Rusjana Maribor in 
industrijsko cono Hoče I11 ter v neposredni bližini avtocestnega križišča dveh pomembnih 
evropskih prometnih koridorjev, ki povezujeta Dunaj, Budimpešto, Zagreb in Ljubljano, 
idealen prostor z odlično geostrateško lokacijo za vzpostavitev proizvodne cone oz. za 
izvajanje dejavnosti večjih domačih ali mednarodnih podjetij, ki bo v celoti na razpolago 
investitorjem. Ekonomska aktivnost na navedenem območju bo imela izrazite multiplikativne 
učinke na podporne dejavnosti in z njimi povezane priložnosti za nove investicije in 
ekonomsko dejavnost.

V letu 2017 je bila med MGRT in Občino Hoče-Slivnica podpisana pogodba za Vzpostavitev 
proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica, skladno s katero so bile v 
letu 2017 izvedene aktivnosti pridobivanja nepremičnin v last Občine Hoče-Slivnica po 
Zakonu o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v 



občini Hoče-Slivnica (v nadaljevanju: ZZPISI), aktivnosti priprave občinskih prostorsko-
izvedbenih aktov, aktivnosti pomoči občini pri zagotavljanju primerne prostorske ureditve za 
privabljanje investitorjev in izvedbo dejavnosti podpore za konkretne vlagatelje. 

Po pogodbi znaša skupna površina nepremičnin za vzpostavitev celotne proizvodne cone 
približno 93 ha, ki jih je v last občine potrebno pridobiti do zaključka leta 2018. Po številnih 
izvedenih aktivnostih je bilo v letu 2017 v last občine pridobljenih cca. 65 ha zemljišč oz. 
nepremičnin, v letu 2018 pa cca. 25 ha zemljišč oz. nepremičnin. Večina so bili odkupi od 
zasebnih lastnikov za cca. 5 ha je bilo brezplačnih prenosov iz države na občino.

Skupaj je za pridobivanje nepremičnin oz. za izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti bilo v letu 
2017 realiziranih 9.457.951,24 EUR sredstev od celotnega pogodbenega zneska 10 mio 
EUR. Realiziran znesek za leto 2017 vključuje predplačilo v višini 2,5 mio EUR, ki ga 
skladno s pogodbenimi določili občina krije z dejansko izvedenimi aktivnostmi in nastalimi 
izdatki za zapiranje odprtih postavk predplačila do zaključka pogodbenih aktivnosti v letu 
2018. Ne glede na vsebino in namen programa spodbujanja konkurenčnosti, pa ZZPISI 
določa obveznost vračila sredstev v državni proračun v primeru prejema sredstev zaradi 
prodaje nepremičnin strateškemu investitorju ali ustanovitve stavbne pravice v korist 
strateškega investitorja, pri čemer se vračilo sredstev ureja s posebno pogodbo.

Instrument 5: Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje

Glavni cilj instrumenta je kreiranje novih, kakovostnih delovnih mest in ohranjanje 
obstoječih delovnih mest v panogi turizem in posledično tudi v vseh s turizmom povezanih 
panogah. Specifični cilji je povečanje prepoznavnosti širše turistične destinacije Maribor -
Pohorje ter posledično nove poslovne priložnosti v Mariboru s širšo okolico. 

Promocijo turistične destinacije Maribor – Pohorje v okviru programa izvaja Zavod za 
turizem Maribor – Pohorje. Aktivnosti se izvajajo v koordinaciji z aktivnostmi promocije 
turizma na nacionalni ravni (STO) in preostalimi partnerji – občinami ter drugimi partnerji iz 
Regijske razvojne mreže, ki delujejo na problemskem območju. 

V letu 2017 je Zavod za turizem Maribor – Pohorje pripravil operativni načrt za izvajanje 
promocijske regijske destinacije za leti 2017 in 2018 ter izvedel vrsto srečanj in sestankov s 
predstavniki turistične stroke. Izvajala se je intenzivna turistična promocija regijske 
destinacije na novih in obstoječih trgih. Aktivnosti, ki so se izvajale na mednarodnih trgih, 
pomenijo pospeševanje rasti in prepoznavnost turistične destinacije Maribor – Pohorje, z 
vključevanjem turističnih ponudnikom iz lokalnega območja pa se je prispevalo tudi k 
ekonomskim rezultatom. Povezovali so se tako turistični deležniki, kot tudi lokalno 
prebivalstvo, ki se jih je obveščalo o dogodkih. 

Zavod za turizem je sodeloval pri organizaciji poslovne konference SeeMeet 2017, v okviru 
katere se je izvajala promocija destinacije. Prav tako je sodeloval na sejmih in delavnicah, 
povezoval ponudnike ter sodeloval pri gostujočih študijskih turah. 

Za izvedene aktivnosti so bila v letu 2017 izvršena plačila v skupnem znesku 30.513,35 
EUR.

UKREP 2: POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA SOCIALNO 
VARNOST

Pravico do povrnitve že izplačanih prispevkov za zaposlitev brezposelne osebe lahko 



uveljavlja delodajalec, ki ima sedež in dejansko izvaja dejavnost v problemskem območju z 
visoko brezposelnostjo ali, v primerih, ko opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski 
organ ali druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče v problemskem 
območju z visoko brezposelnostjo ter tam dejansko izvaja dejavnost.

Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2017 na problemskem območju Maribora z okolico 
prejel 115 vlog delodajalcev, med katerimi je bilo ustreznih 85 vlog, kar predstavlja 55% 
vseh ustreznih vlog na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Vloge, ki so bile 
prejete in ocenjene kot ustrezne, je predložilo 67 delodajalcev registriranih v območju 
Maribora z okolico. 

V letu 2017 je Zavod odločbo o priznanju pravice izdal 67 delodajalcem za zaposlitev 87 
brezposelnih oseb. Vse odločbe se navezujejo na pravico delodajalcev do povrnitve 
prispevkov za enoletno zaposlitev prikrajšanega delavca.

V letu 2017 je bila delodajalcem iz območja Maribora s širšo okolico priznana finančna 
pomoč v skupni višini 146.062,19 EUR.

UKREP 3: DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci, za obračun davka od 
dohodkov iz dejavnosti oz. obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, za 70% stroškov, 
vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih 
državnih pomoči. Na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo 
okolico je ukrep uveljavljen od 22.6.2013 naprej. Zavezanci za davek od dohodkov pravnih 
oseb in zavezanci za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ugotavljajo davčno 
osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov so v letu 2018 uveljavljali in 
koristili davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje v skladu z 28. členom ZSRR- 2 v 
davčnem obračunu za leto 2017.

Davčne olajšave za zaposlovanje oz. davčne koristi, ki so jih upravičenci uveljavljali v letu 
2018, so na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico za leto 
2017 znašale:
- 1.874 EUR davčne koristi za 1 davčnega zavezanca, ki je v obračunu DohDej za leto 

2017 uveljavljali davčno olajšavo za zaposlovanje v znesku 6.142 EUR,
- 24.813 EUR davčne koristi za 20 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za leto 

2017 uveljavljali davčno olajšavo za zaposlovanje v znesku 130.595 EUR oz.
- 26.687 EUR davčne koristi skupaj za skupaj 21 davčnih zavezancev, ki so v obračunih 

DohDej in DDPO za leto 2017 uveljavljali davčno olajšavo za zaposlovanje v skupnem 
znesku 136.738 EUR.

UKREP 4: DAVČNA OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE

Davčna olajšava za investiranje na problemskem območju Maribor s širšo okolico se lahko 
uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za nove 
začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in 
neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55. a člena Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini, 
vendar največ do višine davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih 
državnih pomoči.

Znižanje davčne osnove se izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu Zakona o 



davku od dohodkov pravnih oseb in 66.a členu Zakona o dohodnini ter z znižanjem davčne 
osnove po 55.b in 56. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 61.a in 62. členu 
Zakona o dohodnini.

Davčne olajšave za investiranje oz. davčne koristi, ki so jih upravičenci uveljavljali v letu 
2018, so na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico za leto 
2017 znašale:
- 20.459 EUR davčne koristi za 3 davčnih zavezancev, ki so obračunu DohDej za leto 

2017 uveljavljali davčno olajšavo za investiranje v znesku 70.708 EUR,
- 1.633.598 EUR davčne koristi za 16 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za 

leto 2017 uveljavljali davčno olajšavo za investiranje v znesku 8.597.886 EUR oz.
- 1.654.057 EUR davčne koristi skupaj za skupaj 19 davčnih zavezancev, ki so v 

obračunih DohDej in DDPO za leto 2017 uveljavljali davčno olajšavo za investiranje v 
skupnem znesku v 8.668.594 EUR.

UKREP 5: SPODBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA V OBDOBJU 2014–
2018

Ukrep Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018 se izvede iz sredstev 
EKSRP in ESRR prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam (LAS), ki v 
programskem obdobju 2014-2018 pokrivajo problemsko območje v okviru pristopa CLLD  
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). V skladu s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih 
razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo je bil za problemsko 
območje Maribor s širšo okolico sprejet ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja v 
okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okvirnem obsegu 638.000 EUR iz 
EKSRP in 706.000 EUR iz ESRR. Na podlagi izdanih odločb znašajo dodeljena sredstva 
lokalnim akcijskim skupinam 638.026,50 EUR iz EKSRP in 333.046,58 EUR iz ESRR.

LAS so v letu 2015 intenzivno pripravljali svoje Strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: SLR), ki so podlaga za potrditev LAS in dodelitev sredstev. Vsi LAS, ki pokrivajo 
podravski del problemskega območja z visoko brezposelnostjo, so svoje SLR oddali v 
januarju 2016. LAS MDD, ki pokriva koroški del problemskega območja z visoko 
brezposelnostjo, je svojo SLR oddal v mesecu oktobru 2015. Vse SLR je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo potrdilo do konca meseca oktobra 2016. Izdane so bile pozitivne odločbe o 
potrditvi SLR in LAS. Sledila je objava javnih pozivov LAS. V letu 2017 je potekal izbor 
operacij na nivoju LAS, temu je sledila predložitev operacij v potrditev plačilni 
agenciji/posredniškemu organu MGRT. Nato je sledil podpis pogodb in izdaja odločb ter 
izvajanje. V letu 2017 so LAS-i preko objavljenih javnih pozivov že dodeljevali sredstva
upravičenim prijaviteljem na problemskih območjih. 

UKREP 6: GARANCIJE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE ZA INVESTICIJSKE 
KREDITE V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME ZA PODRAVSKO REGIJO IN 
V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME ZA KOROŠKO REGIJO

V letu 2015 sta bili vzpostavljeni regijski garancijski shemi (RGS) za Podravsko in Koroško 
regijo, kar je omogočilo izvedbo na RGS vezanih instrumentov. Kot izvajalca RGS za 
Podravsko in Koroško regijo sta bili s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
(SRRS) izbrani regionalni razvojni agenciji.

V letu 2017 sta bila sočasno z objavo Tretjega javnega razpisa za subvencioniranje manjših 
začetnih naložb objavljena Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja
podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje ter Javni razpis kreditov in 



garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS v Koroški regiji.

Na osnovi prejetih vlog je znašala skupna višina podeljenih kreditov: 
- 1.416.177,19 EUR 29 upravičencem v okviru RGS za Podravsko regijo in
- 2.108.225,70 EUR 30 upravičencem v okviru RGS za Koroško regijo.

Realizirana je bila sledeča višina kreditov:
- 881.500,04 EUR 18 upravičencem v okviru RGS za Podravsko regijo in
- 2.108.225,70 EUR 30 upravičencem v okviru RGS za Koroško regijo.

UKREP 7: SPODBUJANJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV IN/ALI 
SOFINANCIRANJE NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETIH 2014 IN 2015

Ukrep se je izvajal v letih od 2013 do 2015. Na javnem razpisu za spodbujanje 
raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 
od 2013 do 2015, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 
sredstva prejelo šest podjetij z območja Maribora s širšo okolico. Vrednost sofinanciranja
projektov je znašala 2.003.934,82 EUR.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe 
(povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih 

sprejetih proračunov,



 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na 
ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma 
ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot 
proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe 
(v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma 
ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi 
projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma 
ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s 
katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, 
ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo 
zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih 
ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v 
točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi 
zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 15.2.2019
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki 
niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v 
predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                                                                 
                                                                                                 Zdravko Počivalšek

              minister

PRILOGE: 
 Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem 

območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018
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