Na podlagi določil Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS št. 37/04) in 7. člena
člena Statuta Občine Naklo (UVG št. 29/03) je občinski svet na svoji 17. redni seji dne
09.03.2005 sprejel
PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SREDSTEV
ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA
V OBČINI NAKLO
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje
zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo.
Sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis.
2. člen
Sredstva se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna.

3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja oziroma samozaposlitve se namenijo kot nepovratna
sredstva za:
- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje
prijavljena kot brezposelna oseba,
- samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot
brezposelna oseba.
4. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo:
- delodajalci – fizične ali pravne osebe z do 20 zaposlenimi, s sedežem in
dejavnostjo v Občini Naklo, ki so v obdobju, določnim z razpisom zaposlili
brezposelno osebo iz prejšnjega člena,
- brezposelne osebe, ki so se samozaposlile v obdobju, določenim z razpisom.
5. člen
Višino sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec za vsako novo zaposleno osebo za nedoločen
čas oziroma samozaposlitev, določi letno odbor za gospodarstvo, v skladu s sprejetim
proračunom.
6. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
- novo zaposlena oseba oziroma samozaposlena oseba mora imeti stalno
prebivališče na območju Občine Naklo,
- novo zaposlena oseba oziroma samozaposlena oseba mora pred dnem
zaposlitve biti najmanj 90 dni prijavljena na Zavodu za zaposlovanje,
- gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Naklo.

7. člen
Sredstva pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki
ga objavi župan v mesecu septembru za obdobje od 01.novembra prejšnjega koledarskega leta
do 01.novembra tekočega koledarskega leta.
8. člen
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za zaposlovanje in samozaposlovanje mora vsebovati:
- namen sofinanciranja,
- skupen znesek sredstev namenjenih za sofinanciranje zaposlovanja in
samozaposlovanja,
- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
- višino sredstev, ki jih lahko pridobijo upravičenci,
- pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
- navedbo dokazil, ki jih mora predložiti vlagatelj,
- rok za oddajo vlog,
- rok, v katerem bo sprejet sklep o odobritvi sredstev.
9. člen
Vlagatelj mora k vlogi za sofinanciranje predložiti naslednja dokazila:
- potrdilo Zavoda za zaposlovanje o prijavi osebe na Zavodu za zaposlovanje (za
osebo, ki se zaposluje oziroma samozaposlenega),
- potrdilo o stalnem prebivališču,
- dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
- priglasitveni list (delodajalec - s.p. ),
- izpisek iz sodnega registra oz. odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
registrirane dejavnosti (delodajalec – druge gospodarske družbe).

10. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema tajništvo Občine Naklo do 01. novembra, popolne vloge pa
obravnav odbor za gospodarstvo.
11. člen
Župan v 15 dneh po prejemu predloga odbora za gospodarstvo sklene z delodajalcem
oziroma samozaposleno osebo pogodbo o sofinanciraju zaposlovanja oz. samozaposlitve.
Sredstva se nakaže v 30 dneh po podpisu pogodbe.
12. člen
Če se delovno razmerje sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih
od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti
sredstva občine v roku 30 dni.
Če se samozaposlitev, sofinancirana na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih
od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik vrniti sredstva občine v roku 30 dni.
Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna
sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost
delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine.

Znesek, ki ga mora prejemnik vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V
primeru zamude pri vračilu, je prejemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru,
da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
V primeru, da se ugotovi, 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, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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