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1. Uvod  
 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada RS) je sprejela Sklep o dodatnih 
začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor 
s širšo okolico, št. 00726-16/2013, dne 20.6.2013 (Uradni list RS, št. 53/13, 21. 6. 2013) (v 
nadaljnjem besedilu: problemsko območje), skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) (v nadaljnjem 
besedilu: zakon ali ZSRR-2), saj je stopnja registrirane brezposelnosti na širšem območju 
Maribora v Upravni enoti Maribor v prvih treh zaporednih mesecih leta 2013 presegla mejo 
17%. Dne 10.10.2013 je Vlada RS sprejela Sklep o sprejemu Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, št. 30200-1/2013/4 (v 
nadaljnjem besedilu: program ali program spodbujanja konkurenčnosti), na podlagi šestega 
odstavka 25. člena zakona in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19) (v nadaljnjem besedilu: uredba). 
 
Vlada RS je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska 
območja z visoko brezposelnostjo, št. 00726-14/2016/5, dne 19.5.2016 s spremembami 
(Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16), v skladu s katerim so bili dodatni začasni ukrepi razvojne 
podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo spremenjeni. Spremembe 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 je 
Vlada RS sprejela dne 23.6.2016, s sklepom št. 30301-3/2016/3, in dne 13.10.2016, s 
sklepom št. 30301-3/2016/10.   
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo ali 
MGRT) je skladno z četrtim odstavkom 9. člena uredbe Vladi RS v seznanitev posredovalo 
Prvo, Drugo, Tretje in 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.  
 
Predloženo peto letno - končno 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 nadaljnjem 
besedilu: poročilo) obsega vse izvedene aktivnosti in realizacijo finančnih sredstev, posebej v 
obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018, kakor tudi po 31.12.2018. Poročilo obravnava 
kumulativno vrednost realiziranih finančnih sredstev, izvedenih aktivnosti ter učinkov in 
rezultatov 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 programa. Predloženo poročilo 
obravnava tudi izvedene aktivnosti zaključevanja programskih in pogodbenih obveznosti. 
Poročilo tako zajema izvajanje ukrepov endogene regionalne politike, upoštevajoč 
spremembe sklepa Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska 
območja z visoko brezposelnostjo in spremembe programa v letu 2016.  
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2. Zakonske podlage 
 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 25., 27. in 28. členu določa 
problemska območja z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih se zaradi notranjih 
strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja 
registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemska območja z visoko 
brezposelnostjo so deležna dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore, ki jih sprejme 
vlada. 
 
Za problemska območja z visoko brezposelnostjo sprejme vlada dodatne začasne ukrepe 
razvojne podpore. To so projekti in dejavnosti, ki jih izvajajo ministrstva na tem območju in so 
ključni za odstranitev razvojnih ovir in/ali spodbuditev razvojnih potencialov območja. Za 
problemsko območje z visoko brezposelnostjo sprejme vlada v okviru dodatnih začasnih 
ukrepov razvojne podpore tudi program, ki se financira s posebne proračunske postavke 
MGRT. Za pripravo in izvedbo programa je odgovorno MGRT. Predlagane ukrepe programa 
izvajajo območne razvojne institucije, regionalne razvojne agencije in MGRT s svojimi 
izvajalskimi institucijami skladno s programom. 
 
Podrobneje so način odkrivanja območij in dodatni začasni ukrepi razvojne podpore določeni 
v 8. do 10. členu uredbe. Poslabšanje gospodarskih razmer na območju ugotavlja ministrstvo 
na ravni upravnih enot. Šteje se, da so se gospodarske razmere na določenem območju 
poslabšale do stopnje, ko registrirana brezposelnost doseže kritično mejo, če je stopnja 
registrirane brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 17,0-odstotna ali 
višja. Problemsko območje z visoko brezposelnostjo se lahko določi ožje ali širše od območja 
upravne enote, v kateri je stopnja brezposelnosti presegla kritično mejo, mora pa biti strnjeno 
območje enega ali več naselij, na katerem živi najmanj 20.000 prebivalcev. Na podlagi 
strokovne analize razvojnih problemov ga določi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu RS. Strokovno analizo razvojnih problemov pripravi ministrstvo v sodelovanju z 
regionalno razvojno agencijo in razvojnimi institucijami, ki delujejo na območju.  
 
Skupaj s programom sprejme vlada tudi druge dodatne začasne ukrepe razvojne podpore z 
okvirnim finančnim in časovnim ovrednotenjem, ki so nujni za odpravo ključnih razvojnih ovir 
in razvojno aktiviranje območja na podlagi njegovih primerjalnih prednosti. Financirajo jih 
pristojna ministrstva iz svojih proračunskih postavk. Sprejmejo se ukrepi, ki so sklenjena 
celota s programom in so nujno potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. 
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3. Analiza stanja v problemskem območju Maribor s širšo okolico 
 
3.1 Stopnja registrirane brezposelnosti in analiza stanja brezposelnosti ob določitvi 
problemskega območja z visoko brezposelnostjo v letu 2013 
 
Razmere, ki so po zakonu pogoj za razglasitev problemskega območja z visoko 
brezposelnostjo, so nastale na širšem območju Maribora v Upravni enoti Maribor. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je v Upravni enoti Maribor v prvih treh zaporednih mesecih leta 
2013 presegla mejo 17 %. 
 
Problemsko območje z visoko brezposelnostjo je lahko le strnjeno območje več občin, na 
katerem živi najmanj 20.000 prebivalcev. Šteje se, da so se gospodarske razmere na 
določenem območju poslabšale do stopnje, ko registrirana brezposelnost doseže kritično 
mejo, če je stopnja registrirane brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 
17,0-odstotna ali višja. Problemsko območje se razteza v dveh razvojnih regijah, Podravski 
in Koroški. Gre za območje, ki se iz Mestne občine Maribor širi na sosednje občine Ruše, 
Pesnica, Kungota, Hoče - Slivnica in Selnica ob Dravi ter prek Pohorja in ob reki Dravi na 
Koroško do občin Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi. Na celotnem 
problemskem območju, ki skupaj obsega devet občin in 156.665 prebivalcev, je 11.419 
brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti po podatkih za marec 2013 je bila 17,7-
odstotna. 
 
Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo v problemskem območju z visoko brezposelnostjo 

Maribor s širšo okolico 

 
Število prebivalcev 

2013 
Delovno aktivni po 

prebivališču* 

Podvelka 2500 814 

MO Maribor 111.374 36.971 

Radlje ob Dravi 6311 2215 

Ribnica na Pohorju 1198 395 

Ruše 7220 2613 

Pesnica 7554 2629 

Kungota 4787 1671 

Selnica ob Dravi 4532 1674 

Hoče - Slivnica 11.189 4244 

Skupaj problemsko območje 
Maribor s širšo okolico 

156.665 53.226 

* marec 2013 
 
Stopnja brezposelnosti je v vseh občinah nad slovenskim povprečjem, ki znaša 13,4 %. V 
Mestni občini Maribor je marca 2013 dosegla 18,5 %, v občini Hoče - Slivnica 13,9 %, v 
občini Selnica ob Dravi 14,3 %, v občini Ruše 14,5 %, občini Kungota in Pesnica 15,5 %. 
Večjo brezposelnost v vseh občinah (razen v občini Ruše) beležijo za ženske – v Mestni 
občini Maribor kar 18,6 %, kar je za 4,9 odstotne točke več v primerjavi s slovenskim 
povprečjem. V Podvelki je marca 2013 stopnja brezposelnosti dosegla že 20,6 %, nekoliko 
nižja, vendar še vseeno visoka, je v Radljah ob Dravi s 17,5 % in v Ribnici na Pohorju s 17,7 
%. Večjo brezposelnost kažejo podatki za ženske. V zadnjih prvih mesecih leta 2013 je bila 
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brezposelnost moških samo v občini Ruše višja od brezposelnosti žensk. V Podvelki je bila 
kar 26,8-odstotna, kar je skoraj enkrat več v primerjavi s slovenskim povprečjem. 
 
Za območje je značilna strukturna brezposelnost. Za starejše delavce pomenijo stečaji 
podjetij in zato izguba zaposlitve tveganje za dolgotrajno brezposelnost. Z vedno večjo 
brezposelnostjo pa se iz leta v leto soočajo mladi, prvi iskalci zaposlitve, ki z doseženo 
visoko in višješolsko izobrazbo ne uspejo dobiti zaposlitve. Rešitev iščejo tudi v nadaljevanju 
izobraževanja na višji ravni, v delu prek študentske napotnice ali z delom na črno. Nizka 
stopnja zaposlovanja v občinah prebivališča prispeva k migracijam na delovna mesta v 
oddaljene kraje, sosednjo Avstrijo ali celo selitev iz regije. 
 
Glede na raven slovenskega povprečja kažejo statistični podatki za občino Kungota izjemno 
nizek delež delovnega aktivnega prebivalstva, ki imajo delovno mesto v občini prebivališča – 
teh je le 19,5 %. Nizek delež prebivalstva z delovnim mestom v občini prebivališča imata tudi 
občini Hoče - Slivnica in Pesnica. Tudi za koroško občino Ribnica na Pohorju kažejo podatki 
izjemno nizek delež delovnega aktivnega prebivalstva, ki imajo delovno mesto v občini 
prebivališča – teh je le 18,2 %, kar kaže na gospodarsko in družbeno nerazvitost občine. 
Skladno s tem je nizek tudi indeks delovne migracije, ki dosega 31,1. Nizek delež 
prebivalstva z delovnim mestom v občini prebivališča ima tudi Podvelka, le 24,1 %. Bližje 
slovenskemu povprečju je občina Radlje ob Dravi, kjer je v občini prebivališča zaposlenih 
46,1 % delovno aktivnega prebivalstva. Predstavljeni podatki kažejo jasno sliko o slabem 
stanju gospodarstva. 
 
 
3.2 Stanje prebivalstva v letu 2018 
 
Število prebivalcev problemskega območja je od 1.7.2013 (število prebivalcev je bilo tedaj 
156.317) do 1.1.2019 naraslo za 784 prebivalcev in šteje na dan 1. 12. 2018 157.101 
prebivalcev. Porast gre na račun povečanja števila prebivalcev v letu 2018, saj se je v letu 
2018 število prebivalcev v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1.857 ljudi in sedaj je  število 
prebivalcev prvič v opazovanem obdobju večje kot je bilo 1. 7. 2013. Višje število prebivalcev 
je predvsem zaradi povečanja v Mestni občini Maribor (za 1.604 prebivalce glede na leto 
2017) ter Občine Hoče - Slivnica (za 488 prebivalcev glede na leto 2017). Razen v Občini 
Selnici ob Dravi, kjer je število prebivalcev prav tako nekoliko poraslo (za 32 prebivalcev), je 
na vseh ostalih občinah problemskega območja število prebivalcev v letu 2018 upadlo. 
 
Povprečna starost se na območju še vedno povečuje, pri čemer je povprečna starost 
prebivalstva na problemskem območju višja od povprečja v Sloveniji (na dan 1. 1. 2019 je 
povprečna starost v Sloveniji 43,4 leta, povprečna starost v MO Maribor pa 44,9 let). Kot je 
razvidno, ostaja starostna struktura na problemskem območju bolj neugodna kot je 
slovensko povprečje. Iz tabele je nadalje razvidno, da je delež prebivalcev, starejših od 65 let 
višji kot povprečno v Sloveniji, posebej je to zaskrbljujoče v primeru MO Maribor, kjer živi več 
kot 70 % vseh prebivalcev v problemskem območju in je delež prebivalcev, starih več kot 65 
let, za 2,9 odstotka višji kot je povprečje v Sloveniji.  
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Tabela 2: Število prebivalcev in povprečna starost na dan 1. 12. 2019, delež prebivalcev, 
starih 65 let in več 

Območje 
Število 

prebivalcev na 
dan 1. 1. 2019 

Povprečna starost na 
dan 1. 1. 2019 

Delež prebivalcev, 
starih 65 let ali več 

SLOVENIJA 2.080.908 43,4 19,8 

Hoče – Slivnica 11.768 43,8 19,5 

Kungota 4.705 44,6 20,0 

MO Maribor 112.065 44,9 22,7 

Pesnica 7.331 45,3 21,6 

Ruše 7.070 45,1 21,6 

Selnica ob Dravi 4.494 44,7 20,8 

Podvelka 2.355 45,0 21,1 

Radlje ob Dravi 6.185 44,2 20,9 

Ribnica na Pohorju 1.128 44,7 20,0 

Skupaj problemsko območje 157.101   

Vir: Statistični urad RS, 2019 
 
 
3.3 Analiza stanja brezposelnosti in stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2018 
 
Število brezposelnih je od meseca marca 2013 (zadnji mesec analize za oblikovanje 
problemskega območja v letu 2013) do decembra 2018 padlo za 3.572 oseb, iz 11.419 na 
7.847 brezposelnih. Številčno se je število brezposelnih najbolj zmanjšalo od decembra 2016 
do decembra 2017, in sicer kar za 1.340, v letu 2018 pa za nadaljnjih 316 brezposelnih. 
Najbolj se je število brezposelnih od marca 2013 do decembra 2018 zmanjšalo v Mestni 
občini Maribor, za 2.415 oseb. Če primerjamo stanje po regijah, ugotovimo, da se je število 
brezposelnih v podravskih občinah problemskega območja zmanjšalo iz 10.653 v marcu 
2013 na 7.466 v decembru 2018 oz. od leta 2013 za 29,92 %, v treh občinah Koroške regije 
pa iz 766 v marcu 2013 na 381 v decembru 2018, kar predstavlja zmanjšanje za skoraj 
50,26%.  
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Tabela 3: Brezposelnost na problemskem območju v obdobju marec 2013 – december 2018 

  Hoče - Slivnica Kungota Maribor Pesnica Ruše 
Selnica ob 

Dravi 
Podvelka Radlje ob Dravi 

Ribnica na 
Pohorju 

skupaj 

  število  stopnja število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja število stopnja   

mar.13 688 13,9 306 15,5 8.372 18,5 483 15,5 521 16,6 283 14,5 211 20,6 470 17,5 85 17,7 11.419 

dec.13 718 14,4 321 16,4 8.467 18,7 462 14,5 508 16,2 284 14,4 181 18,2 450 16,9 83 16,5 11.474 

dec.14 685 13,7 345 17,6 8.234 18,0 458 14,6 164 17,0 402 14,1 74 17,0 523 15,2 279 14,7 11.164 

dec.15 628 12,4 286 14,9 7.800 17,0 375 12,6 485 15,7 233 12,2 144 15,8 333 13,2 59 12,3 10.343 

dec.16 561 11,0 266 14,1 7.148 15,6 379 12,7 432 14,0 230 12,2 113 12,0 309 12,3 64 13,6 9.502 

dec.17 506 9,5 207 10,8 6.234 13,5 315 10,7 324 10,6 173 9,2 94 10,3 250 10,0 59 12,6 8.162 

dec. 18 481 8,4 215 11,2 5.957 12,5 296 9,6 347 11,1 170 8,7 94 10,1 221 8,6 66 13,7 7.847 

razlika marec 
2013 - dec 

2018 
-207 -5,5 -91 -4,3 -2.415 -6,0 -187 -5,9 -174 -5,5 -113 -5,8 -117 -10,5 -249 -8,9 -19 -4,0 -3.572 

Indeks dec 
2018/dec 2013 

0,67   0,67   0,70   0,64   0,68   0,60   0,52   0,49   0,80   0,68 

Vir: ZRSZ, Trg dela v številkah, 2018, lastni izračuni 
 
Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe (letni podatek), registrirana stopnja brezposelnosti (letni podatek); 2010-2016 

SLOV Hoče - Kung Marib Pesni Ruše Selnic Podve Radlje Ribni SLOV Hoče - Kung Marib Pesni Ruše Selnic Podve Radlje Ribnica SLOVE Hoče - Kungot Maribor Pesnica Ruše Selnica Podvelk Radlje Ribnica 

2010 835.039 4.366 1.788 41.087 2.851 2.804 1.759 914 2.246 415 100.504 620 322 7.473 522 569 313 181 443 79 10,7 12,4 15,3 15,4 15,5 16,9 15,1 16,5 16,5 16

2012 810.001 4.300 1.711 38.230 2.748 2.673 1.709 865 2.356 416 110.183 626 303 7.939 469 512 281 176 380 77 12 12,7 15,1 17,2 14,6 16,1 14,1 16,9 13,9 15,6

2013 793.597 4.279 1.656 37.084 2.715 2.631 1.685 813 2.227 405 119.827 679 310 8.287 460 503 277 194 451 77 13,1 13,7 15,7 18,3 14,5 16 14,1 19,3 16,8 16

2014 797.792 4.285 1.636 37.525 2.683 2.576 1.700 823 2.231 419 120.109 705 318 8.319 448 540 279 165 412 81 13,1 14,1 16,3 18,1 14,3 17,3 14,1 16,7 15,6 16,2

2015 804.637 4.384 1.633 38.105 2.631 2.622 1.698 805 2.204 424 112.726 644 296 7.970 393 502 257 139 344 59 12,3 12,8 15,4 17,3 13 16,1 13,1 14,7 13,5 12,2

2016 817.209 4.481 1.612 38.471 2.588 2.627 1.657 816 2.213 412 103.152 585 263 7.304 371 459 236 122 312 60 11,2 11,6 14 16 12,5 14,9 12,4 13 12,4 12,7

Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po: LETO, MERITVE , OBČINE

Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ Registrirano brezposelne osebe - SKUPAJ Registrirana stopnja brezposelnosti

 
Vir: Statistični urad RS, 2017, podatki za leto 2017 niso več zajeti (mesečni podatki niso primerljivi) 
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Podatki o spolu registriranih brezposelni oseb v letu 2018 kažejo bolj uravnoteženo 
razdelitev brezposelnih glede na spol. Večji delež brezposelnih moških je bil deloma 
posledica dejstva, da se je v obdobju pred tem zlomilo gradbeništvo in druge povezane 
dejavnosti.  
 
Tabela 5: Registrirane brezposelne osebe po spolu, marec 2013-december 2018 

Problemsko 
območje 

Moški Ženske Skupaj Delež žensk 

mar.13 6.005 5.414 11.419 47,41 

dec.13 5.885 5.589 11.474 48,71 

dec.14 5.628 5.536 11.164 49,59 

dec.15 5.126 5.217 10.343 50,44 

dec.16 4.674 4.828 9.502 50,81 

dec.17 3.910 4.252 8.162 52,10 

dec.18 3.854 3.993 7.847 50,89 

Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni 
 
Če primerjamo stopnjo izobrazbe registriranih brezposelnih oseb, ugotovimo, da je bilo 
marca 2013 med brezposelnimi največ oseb z OŠ ali manj (približno 31 %), najmanj pa višje 
izobraženih oseb (14 %). Glede na leto 2017 se je v letu 2018 ponovno povečal delež oseb z 
OŠ ali manj (iz 26,6 % na 28,4 %), zmanjšuje se delež oseb z višjo in visoko izobrazbo (prva, 
druga in tretja stopnja izobrazbe) in sicer iz 18,9 % na 17,8 %. V strukturi je torej najbolj 
padel delež tistih z OŠ ali manj (za 1.316 oseb oz. iz 31 % v mesecu marcu 2013 na 28,4 % 
v mesecu decembru 2018. Iz izobrazbene strukture je torej očitno, da je še vedno največ 
tistih z nižjo stopnjo izobrazbe, manj pa je všije in visoko izobraženih brezposelnih oseb. 
 
Tabela 6: Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi, marec 2013-december 2018 

problemsko 
območje 

OŠ ali manj 
srednje 
poklicno 

izobraževanje 

strokovno, 
splošno 

izobraževanje 

izobraževanje 
prve, druge, 
tretje stopnje 

skupaj 

mar.13 3.541 3.072 3.208 1.598 11.419 

dec.13 3.578 2.942 3.293 1.661 11.474 

dec.14 2.900 3.230 3.226 1.808 11.164 

dec.15 2.702 2.891 2.914 1.836 10.343 

dec.16 2.544 2.586 2.582 1.790 9.502 

dec.17 2.172 2.164 2.280 1.546 8.162 

dec.18 2.225 2.089 2.136 1.397 7.847 

Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni 
 
Primerjava starosti brezposelnih oseb kaže, da je največ brezposelnih starih več kot 50 let, 
okrog 36,8 %, naslednja največja skupina decembra 2018 je skupina od 30 – 39 let (21,8 %), 
več kot 20 % je še v skupini od 40 – 49 let (20,1%), v drugih dveh starostnih skupinah je 
manj kot 12 % brezposelnih. Najmanj brezposelnih je starih med 15 do 24 let, kar je 
pričakovano, saj je veliko oseb te starosti še vključenih v izobraževanje. Primerjava podatkov 
še pokaže, da se je število brezposelnih od marca 2013 do decembra 2018 v absolutnih 
številkah najbolj zmanjšalo v skupini starejših od 50 let (za 1.081 oseb).  
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Tabela 7: Registrirane brezposelne osebe po starosti, marec 2013-december 2018 

problemsko 
območje 

15 do 24 let 25 do 29 let 30 do 39 let 40 do 49 let 50 + Skupaj 

mar.13 920 1.516 2.589 2.429 3.965 11.419 

dec.13 1.034 1.672 2.600 2.435 3.733 11.474 

dec.14 999 1.596 2.570 2.389 3.610 11.164 

dec.15 923 1.411 2.407 2.124 3.478 10.343 

dec.16 884 1.169 2.263 1.937 3.249 9.502 

dec.17 735 958 1.807 1.651 3.011 8.162 

dec. 18 767 906 1.711 1.579 2.884 7.847 

Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni 
 
Trajanje brezposelnosti ima pomemben vpliv tako na brezposelne kot tudi na delodajalce. 
Delodajalci so bolj pripravljeni zaposliti delavce, ki ohranjajo stik s trgom dela oz. so 
brezposelni čim krajše obdobje. Dalj časa kot traja brezposelnost, bolj verjetno je tudi, da 
brezposelni izgubijo stik s svojim poklicem oz. da so njihova znanja manj uporabna.  
 
Podatki kažejo, da predstavljajo 36 mesecev in več brezposelni pomemben delež v okviru 
števila brezposelnih. Zaskrbljujoče je, da se delež dolgotrajno brezposelnih povečuje, iz 21,4 
% marca 2013 na 24,07 % v decembru 2018, čeprav je v letu 2018 glede na leto 2017 za 
malenkost upadel (iz 24,72 % na 24,07 %) 
 
Tabela 8: Registrirane brezposelne osebe po trajanju brezposelnosti, marec 2013 – 

december 2018 

problemsk
o območje 

do 2 
mesece

v 

3 do 5 
mesece

v 

6 do 8 
mesece

v 

9 do 11 
mesece

v 

12 do 23 
mesece

v 

24 do 35 
mesece

v 

36 
mesece
v ali več 

skupaj 

mar.13 2.391 1.898 905 587 1.912 1.283 2.443 11.419 

dec.13 2.476 1.379 941 920 1.960 1.188 2.610 11.474 

dec.14 2.402 1.194 840 980 2.073 943 2.732 11.164 

dec.15 2.449 1.008 685 848 1.875 987 2.491 10.343 

dec.16 2.157 970 680 773 1.759 886 2.277 9.502 

dec.17 1.790 873 569 662 1.449 801 2.018 8.162 

dec.18 1.656 976 636 598 1.422 670 1.889 7.847 

Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni 



 

PETO LETNO - KONČNO 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 

 

 

12 

3.4 Analiza stanja v gospodarstvu  
 
Podatki o številu gospodarskih družb kažejo, da se je število gospodarskih družb v času od 
2009 oz. od 2013 in vse do leta 2018 vseskozi povečevalo. V letu 2019 pa beležimo kar 
drastičen upad števila gospodarskih družb in sicer se je njihovo število zmanjšalo za 16,5% 
glede na leto 2018. Vendar pa samo število gospodarskih subjektov niti ni tako pomembno, 
bolj pomembna je njihova gospodarska moč, število zaposlenih in drugi kazalniki poslovanja. 
 
Če pa primerjamo število družb v desetletnem obdobju, ugotovimo, da je bilo leta 2019 za 
6,3% več gospodarskih družb kot leta 2009.  
 
 
Tabela 9: Število gospodarskih družb v problemskem območju 

Problemsko 
 območje 

Število gospodarskih družb Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 219 244 255 273 284 303 311 265 121,0 108,6 

Kungota 50 67 73 82 94 94 98 84 168,0 125,4 

Maribor 3.594 4.142 4.193 4.262 4.322 4.443 4.500 3.707 103,1 89,5 

Pesnica 107 131 135 130 144 146 147 128 119,6 97,7 

Ruše 111 139 135 131 137 129 124 107 96,4 77,0 

Selnica ob Dravi 65 75 7 79 84 78 82 78 120,0 104,0 

Skupaj 4.146 4.798 4.798 4.957 5.065 5.193 5.262 4.369 105,4 91,1 

  KOROŠKA 

Podvelka 9 15 15 16 17 16 19 17 188,9 113,3 

Radlje ob Dravi 85 92 101 111 112 116 118 118 138,8 128,3 

Ribnica na 
Pohorju 

6 9 7 8 8 10 9 9 150,0 100,0 

Skupaj: 100 116 123 135 137 142 146 144 144,0 124,1 

 Skupaj: 4.246 4.914 4.921 5.092 5.202 5.335 5.408 4.513 106,29 91,84 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Podatki o številu zaposlenih v gospodarskih družbah kažejo sledeče. Število zaposlenih je 
bilo leta 2019 v primerjavi z letom 2009 sicer za 3,63% večje. Se pa je v kar nekaj občinah 
problemskega območja število zaposlenih drastično znižalo. Največje znižanje leta 2019 v 
primerjavi z letom 2009 beležijo občine Selnica ob Dravi, Kungota in občina Ribnica na 
Pohorju. Skupno je bilo leta 2019 na problemskem območju v gospodarskih družbah 
zaposlenih 45.376 ljudi, kar je za 4,5% ljudi več, kot leta 2018, ko je bilo zaposlenih 43.417 
ljudi. Če pa primerjamo leto 2019 z letom 2013, beležimo tako v podravskem, kot v koroškem 
delu problemskega območja, kar izrazito povišanje števila zaposlenih v gospodarskih 
družbah. V podravskem delu je to povišanje števila zaposlenih za 18,7%, v koroškem delu 
pa kar za 36,5%. 
 
Tabela 10: Število zaposlenih v gospodarskih družbah v problemskem območju 

Problemsko 
 območje 

Število zaposlenih v gospodarskih družbah Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 2.373 2.403 2.175 2.240 2.535 2.760 3.035 3.371 142,1 140,3 

Kungota 527 403 376 368 377 420 439 451 85,6 111,9 

Maribor 37.667 32.231 33.046 32.966 33.466 34.839 36.560 37.948 100,7 117,7 

Pesnica 627 652 661 588 708 766 689 894 142,6 137,1 

Ruše 1.279 1.190 1.161 1.155 1.190 1.234 1.243 1.241 97,0 104,3 

Selnica ob Dravi 410 343 252 242 329 236 254 294 71,7 85,7 

Skupaj 42.883 37.222 37.671 37.559 38.605 40.255 42.220 44.199 103,1 118,7 

  KOROŠKA 

Podvelka 85 133 158 153 160 165 162 107 125,9 80,5 

Radlje ob Dravi 792 713 758 861 903 975 1.013 1.047 132,2 146,8 

Ribnica na 
Pohorju 

27 16 9 13 14 17 22 23 85,2 143,8 

Skupaj: 904 862 925 1.027 1.077 1.157 1.197 1.177 130,2 136,5 

 Skupaj: 43.787 38.084 38.596 38.586 39.682 41.412 43.417 45.376 103,63 119,15 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Čisti prihodki od prodaje so leta 2019 v primerjavi z letom 2009 na celotnem problemskem 
območju višji za 19,83%. Na koroškem delu problemskega območja so narasli za več kot 
116%. V podravskem delu so v tem obdobju čisti prihodki od prodaje narasli v občinah Hoče 
– Slivnica za 50,1% in v Pesnici za 86,9% in v Rušah za 77%. Najbolj upadli pa so v občini 
Selnica od Dravi in sicer za kar 33,5%. 
 
Primerjava leta 2019 z letom 2013 je še nekoliko bolj spodbudna. Nivo čistih prihodkov iz leta 
2013 je presežen in sicer za 24,5% na podravskem delu, na koroškem delu pa kar za 73%. 
Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se zvišali v vseh občinah problemskega 
območja. Največji porast beležimo v občini Podvelka (za 101,5%), sledijo občina Radlje ob 
Dravi (za 63,5%) in občini Pesnica (za 60,8%). 
 
Če gledamo generalno, so se čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb leta 2019 v 
primerjavi z letom 2013 nominalno povišali za 1.132.691.000 EUR. 
 
Tabela 11: Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb 

Problemsko  
območje 

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb (v tisoč eur) Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 313.891 317.698 305.937 318.343 337.051 395.457 462.742 471.156 150,1 148,3 

Kungota 50.702 43.044 46.437 42.761 37.934 42.320 45.936 53.008 104,5 123,1 

Maribor 3.991.034 3.742.254 3.922.741 3.917.261 3.820.733 4.144.233 4.411.447 4.543.776 113,8 121,4 

Pesnica 55.419 64.443 69.556 68.082 77.953 86.663 82.964 103.604 186,9 160,8 

Ruše 129.941 170.944 170.773 183.056 202.511 197.986 223.413 230.010 177,0 134,6 

Selnica ob Dravi 52.518 29.884 23.364 24.858 27.032 29.574 32.099 34.932 66,5 116,9 

Skupaj: 4.593.505 4.368.267 4.538.808 4.554.361 4.503.214 4.896.233 5.258.601 5.436.486 118,4 124,5 

  KOROŠKA 

Podvelka 11.819 22.231 32.438 35.054 48.463 42.299 56.947 44.786 378,9 201,5 

Radlje ob Dravi 57.901 64.870 70.468 78.224 84.227 91.956 103.760 106.062 183,2 163,5 

Ribnica na 
Pohorju 

1.019 1.247 1.156 1.577 1.365 1.551 1.748 1.972 193,5 158,1 

Skupaj: 70.739 88.348 104.062 114.855 134.055 135.806 162.455 152.820 216,0 173,0 

 Skupaj: 4.664.244 4.456.615 4.642.870 4.669.216 4.637.269 5.032.039 5.421.056 5.589.306 119,83 125,42 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Podatki o vrednosti aktive gospodarskih družb na dan 31.12. kažejo na trend upadanja do 
leta 2016, ko se je trend obrnil navzgor. Če primerjamo leto 2019 z letom 2009, je celotna 
aktiva manjša za 18,5%. V podravskem delu problemskega območja se je aktiva v 
gospodarskih družbah v tem obdobju znižala na območju MO Maribor, najbolj pa na območju 
občine Selnica ob Dravi, za kar 62,5%. Na koroškem delu problemskega območja je aktiva 
nižja v občini Ribnica na Pohorju in sicer za 30,9%. 
 
V primerjavi z letom 2013 je podatek že ugodnejši in sicer je celotna aktiva višja za 3,7%. V 
podravskem delu problemskega območja so največji porast te postavke zabeležili v občini 
Hoče-Slivnica (+87,6%), na Koroškem delu pa v občini Radlje ob Dravi (+63%). 
 
Tabela 12: Vrednost aktive v gospodarskih družbah na dan 31.12. 

Problemsko  
območje 

Vrednost aktive na dan 31.12. v gospodarskih družbah (v tisoč eur) Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 280.355 260.680 236.284 260.397 264.448 276.220 314.377 488.959 174,4 187,6 

Kungota 51.471 56.860 55.774 52.467 53.288 55.106 56.265 54.734 106,3 96,3 

Maribor 5.906.391 4.511.180 4.140.096 3.912.830 3.932.611 4.092.973 4.215.585 4.362.002 73,9 96,7 

Pesnica 67.297 63.792 65.542 60.555 67.699 73.473 73.070 89.299 132,7 140,0 

Ruše 130.078 167.739 176.891 201.007 253.002 220.627 231.731 230.427 177,1 137,4 

Selnica ob 
Dravi 

59.140 30.624 25.178 20.605 23.705 18.862 21.895 22.159 37,5 72,4 

Skupaj 6.494.732 5.090.875 4.699.765 4.507.861 4.594.753 4.737.261 4.912.923 5.247.580 80,8 103,1 

  KOROŠKA 

Podvelka 4.933 10.026 10.167 10.914 14.094 16.571 13.908 8.143 165,1 81,2 

Radlje ob Dravi 64.979 59.443 65.425 72.725 72.227 79.806 89.763 96.912 149,1 163,0 

Ribnica na 
Pohorju 

1.952 1.919 471 691 658 1.036 1.187 1.349 69,1 70,3 

Skupaj: 71.864 71.387 76.063 84.329 86.979 97.413 104.858 106.404 148,1 149,1 

 Skupaj: 6.566.596 5.162.262 4.775.828 4.592.190 4.681.732 4.834.674 5.017.781 5.353.984 81,53 103,71 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Trend upadanja števila samostojnih podjetnikov se nadaljuje tudi v letu 2019. Na celotnem 
problemskem območju jih je bilo v letu 2019 za 33,8 % manj kot leta 2009 oz. 14,5% % manj 
kot leta 2013. Njihovo število se je 2019 v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo v vseh občinah. 
Podatki kažejo, da se je skupno število samostojnih podjetnikov od leta 2013 do leta 2015 
nekoliko povečalo, nato pa je začelo ponovno upadati. Tako je bilo v letu 2019 1.929 
samostojnih podjetnikov manj kot leta 2009 oz. 640 manj kot leta 2013. Pri pregledu teh 
podatkov je potrebno opozoriti, da Ajpes ne razpolaga z vsemi podatki poslovanja 
samostojnih podjetnikov, ker normiranci niso vključeni, saj ne oddajajo zaključnih računov. 
 
Tabela 13: Število samostojnih podjetnikov na problemskem območju 

Problemsko  
območje 

Število samostojnih podjetnikov Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - 
Slivnica 

402 336 343 361 345 319 308 296 73,6 88,1 

Kungota 165 124 131 127 125 116 113 116 70,3 93,5 

Maribor 4.117 3.065 3.024 3.149 2.887 2.807 2.718 2.589 62,9 84,5 

Pesnica 226 187 195 206 190 190 188 175 77,4 93,6 

Ruše 246 199 198 226 220 209 197 194 78,9 97,5 

Selnica ob 
Dravi 

177 133 127 144 129 122 125 115 65,0 86,5 

Skupaj 5.333 4.044 4.018 4.213 3.896 3.763 3.649 3.485 65,3 86,2 

  KOROŠKA 

Podvelka 73 66 70 68 65 60 60 57 78,1 86,4 

Radlje ob 
Dravi 

268 280 269 245 225 220 222 212 79,1 75,7 

Ribnica na 
Pohorju 

28 23 20 23 21 19 18 19 67,9 82,6 

Skupaj: 369 369 359 336 311 299 300 288 78,0 78,0 

 Skupaj: 5.702 4.413 4.377 4.549 4.207 4.062 3.949 3.773 66,17 85,50 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Neugodno je tudi dejstvo, da je leta 2019 v primerjavi z letom 2009 tudi upadlo število 
zaposlenih pri samostojnih podjetnikih in sicer za 892 ljudi, oz. za 21%. Najvišji odstotek 
znižanja števila zaposlenih beležita občini Selnica ob Dravi, kjer je zaposlenih za 51,7% manj 
in občina Ribnica na Pohorju, kjer je za 31,2% manj zaposlenih. 
 
Spodbudnejša je primerjava z letom 2013, ko je število zaposlenih pri samostojnih 
podjetnikih na celotnem problemskem območju narastlo za 16,2% oz. nominalno za 467 
zaposlenih oseb. 
 
Tabela 14: Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih na problemskem območju 

Problemsko 
 območje 

Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 322 201 201 217 236 221 232 231 71,7 114,9 

Kungota 147 105 129 131 134 113 102 110 74,8 104,8 

Maribor 2.945 1.964 1.965 2.047 1.971 2.057 2.173 2.355 80,0 119,9 

Pesnica 192 138 146 144 139 145 141 142 74,0 102,9 

Ruše 149 132 121 125 132 138 138 128 85,9 97,0 

Selnica ob Dravi 203 77 60 71 85 106 104 98 48,3 127,3 

Skupaj 3.958 2.617 2.622 2.735 2.697 2.780 2.890 3.064 77,4 117,1 

  KOROŠKA 

Podvelka 55 44 43 44 45 44 51 55 100,0 125,0 

Radlje ob Dravi 220 214 222 204 207 225 228 227 103,2 106,1 

Ribnica na 
Pohorju 

16 15 15 15 19 12 11 11 68,8 73,3 

Skupaj: 291 273 280 263 271 281 290 293 100,7 107,3 

 Skupaj: 4.249 2.890 2.902 2.998 2.968 3.061 3.180 3.357 79,01 116,16 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Čisti prihodki od prodaje pri samostojnih podjetnikih so na celotnem problemskem območju  
leta 2019 v primerjavi z letom 2009 upadli za 2,2%, v primerjavi z letom 2013 pa so bili na 
približno istem nivoju, oz. za 0,63% višji. Nekoliko slabšo situacijo izkazuje koroški del 
problemskega območja, kjer so se čisti prihodki znižali v dveh od treh občin problemskega 
območja. Na podravskem delu pa so se čisti prihodki povečali v primerjavi v z letom 20013 v 
vseh občinah razen v MO Maribor in občini Kungota. 
 
Tabela 15: Prihodki samostojnih podjetnikov na problemskem območju 

Problemsko  
območje 

Čisti prihodki od prodaje pri samostojnih podjetnikih (v tisoč eur) Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 26.881 24.897 25.407 27.018 26.727 27.649 27.628 26.563 98,8 106,7 

Kungota 12.969 12.734 13.197 11.453 11.490 10.769 11.249 12.302 94,9 96,6 

Maribor 237.024 220.945 218.133 206.627 196.960 200.265 213.499 218.671 92,3 99,0 

Pesnica 15.847 16.847 18.098 18.120 19.878 21.141 20.798 20.470 129,2 121,5 

Ruše 11.530 12.812 13.147 13.717 14.183 14.211 14.497 13.623 118,2 106,3 

Selnica ob Dravi 11.496 10.082 8.585 7.470 9.049 10.612 11.750 10.569 91,9 104,8 

Skupaj 315.747 298.317 296.567 284.405 278.287 284.647 299.421 302.198 95,7 101,3 

  KOROŠKA 

Podvelka 5.138 6.175 5.994 6.489 6.101 5.885 6.948 6.571 127,9 106,4 

Radlje ob Dravi 21.236 28.307 30.073 25.424 24.280 25.477 27.290 26.239 123,6 92,7 

Ribnica na 
Pohorju 

1.486 1.288 14.559 1.242 1.373 1.207 1.330 1.183 79,6 91,8 

Skupaj: 27.860 35.770 50.626 33.155 31.754 32.569 35.568 33.993 122,0 95,0 

 Skupaj: 343.607 334.087 347.193 317.560 310.041 317.216 334.989 336.191 97,84 100,63 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
 
 
Če povzamemo, je bilo leta 2019 v primerjavi z letom 2009 pri gospodarskih družbah in 
samostojnih podjetnikih na problemskem območju dodatnih 697 zaposlitev (oz. 1,45% več). 
Od leta 2013 do leta 2019 se je trend obrnil navzgor, na tem območju je bilo za 7.759 več 
zaposlitev, kar predstavlja 18,94% prirast. 
 
Skupaj so gospodarske družbe in samostojni podjetniki leta 2019 v primerjavi z letom 2009  
povišali čiste prihodke od prodaje za 918 milijonov EUR. V letu 2019 pa so se čisti prihodki 
samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb skupaj povečali za 1,13 mrd EUR v primerjavi 
z letom 2013 oz. so se povečali za 23,7%. 
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Vrednost aktive pri samostojnih podjetnikih je lata 2019 v primerjavi z letom 2009 padla, in 
sicer kar za 45%, padala pa je tudi primerjavi z letom 2013 in sicer za 18%. V tej kategoriji so 
podatki dosti boljši za koroški del problemskega območja, predvsem zaradi boljšega stanja v 
občini Radlje ob Dravi. V podravskem delu je vrednost aktive najbolj padla v MO Maribor, 
kjer gre za zmanjšanje v nominalni vrednosti 42,6 mio EUR. Skupno znižanje pri 
problemskem območju je bilo za 40 mio EUR. Skupna vrednost aktive samostojnih 
podjetnikov celotnega problemskega območja je v letu 2019 znašala slabih 182 mio EUR in 
se je v primerjavi z letom prej znižala za več kot 1 mio EUR. 
 
Tabela 16: Vrednost aktive pri samostojnih podjetnikih na dan 31.12. po letih  

Problemsko  
območje 

Vrednost aktive na dan 31.12. pri samostojnih podjetnikih (v tisoč eur) Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 17.868 15.054 16.219 16.218 16.262 15.810 15.710 15.043 84,2 99,9 

Kungota 14.226 10.403 10.597 10.597 10.000 9.526 9.106 10.263 72,1 98,7 

Maribor 189.819 149.454 135.278 122.723 99.154 103.870 108.792 106.810 56,3 71,5 

Pesnica 15.088 10.456 10.382 10.650 10.105 10.466 10.602 10.344 68,6 98,9 

Ruše 62.680 6.937 6.884 6.938 6.663 6.081 6.330 6.642 10,6 95,7 

Selnica ob Dravi 9.608 7.408 5.434 5.384 5.441 6.091 6.938 6.582 68,5 88,8 

skupaj: 309.289 199.712 184.794 172.510 147.625 151.844 157.478 155.684 50,3 78,0 

  KOROŠKA 

Podvelka 5.962 4.156 3.996 4.137 3.876 3.848 4.364 4.308 72,3 103,7 

Radlje ob Dravi 15.123 17.485 19.327 17.447 17.864 18.842 20.269 20.926 138,4 119,7 

Ribnica na Pohorju 1.422 1.116 590 745 708 799 816 805 56,6 72,1 

Skupaj: 22.507 21.951 22.757 23.913 22.329 23.489 25.449 26.039 115,7 118,6 

 Skupaj: 331.796 221.663 207.551 196.423 169.954 175.333 182.927 181.723 54,77 81,98 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Gibanje neto podjetnikovega dohodka pokaže, da se je ta kategorija leta 2013 v primerjavi z 
letom 2009 nekoliko povišala. Višala se je še vse do leta 2015, nato je začela upadati. 
Izjema je le leto 2018, ko se je neto podjetnikov dohodek zopet povišal v primerjavi z letom 
prej.  
 
Neto podjetnikov dohodek se je v letu 2019 glede na leto 2009 zmanjšal v občini Kungota in 
v občini Ribnica na Pohorju. Gledano celotno problemsko območje pa se je neto podjetnikov 
dohodek leta 2019 v primerjavi z letom 2009 povišal za 18,9%. v primerjavi z letom 2013 pa 
za 7,7%. 
 
Tabela 17: Neto podjetnikov dohodek/izguba 

Problemsko  
območje 

Neto podjetnikov dohodek/izguba na dan 31.12. pri samostojnih podjetnikih Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  PODRAVJE 

Hoče - Slivnica 1.550 1.879 2.361 2.227 2.054 2.184 2.126 1.904 122,8 101,3 

Kungota 944 748 965 801 887 816 918 871 92,3 116,4 

Maribor 15.975 16.742 19.966 18.487 17.593 16.821 19.142 17.764 111,2 106,1 

Pesnica 758 984 1.240 1.271 1.315 1.407 1.515 1.496 197,4 152,0 

Ruše 770 927 1.207 1.204 1.271 1.285 1.407 1.274 165,5 137,4 

Selnica ob Dravi 434 899 686 620 696 754 965 763 175,8 84,9 

Skupaj: 20.431 22.179 26.425 24.610 23.816 23.267 26.073 24.072 117,8 108,5 

  KOROŠKA 

Podvelka 195 408 372 406 405 356 495 267 136,9 65,4 

Radlje ob Dravi 1.459 1.822 2.206 1.894 1.913 2.397 1.914 1.989 136,3 109,2 

Ribnica na Pohorju 151 135 138 153 112 115 104 115 76,2 85,2 

Skupaj: 1.805 2.365 2.716 2.453 2.430 2.868 2.513 2.371 131,4 100,3 

 Skupaj: 22.236 24.544 29.141 27.063 26.246 26.135 28.586 26.443 118,92 107,74 

Vir: AJPES, lastni izračuni 
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Podatki o mesečnih bruto plačah kažejo, da so se v letu 2019 plače v primerjavi z letom 
2009 povečale.  
 
Primerjava med letoma 2013 in 2019 pokaže, da so povprečne mesečne bruto plače 
povečale v vseh občinah problemskega območja. 
 
Kljub temu je treba upoštevati, da je najvišja mesečna bruto plača v občini Ruše. Sicer so 
plače na problemskem območju nižje od povprečja v Sloveniji, najnižja je v občini Kungota, v 
letu 2019 je bila nižja kar za 385 EUR. 
 
Tabela 18: Povprečna mesečna bruto plača 

Problemsko  
območje 

Povprečna mesečna bruto plača  Indeks 
2019/2009 

Indeks 
2019/2013 

2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SLOVENIJA 1.438,96 1.494,88 1.523,18 1.540,25 1.555,89 1.584,66 1.626,95 1.681,55 1.753,84 121,88 115,14 

PODRAVJE   

Hoče - Slivnica 1.287,31 1.361,15 1.418,65 1.439,44 1.468,06 1.472,65 1.517,82 1.626,58 1.664,82 129,33 117,35 

Kungota 1.269,95 1.275,98 1.311,92 1.282,73 1.281,90 1.261,34 1.288,23 1.309,61 1.369,05 107,80 104,35 

Maribor 1.402,31 1.454,90 1.472,34 1.482,24 1.497,32 1.525,64 1.567,13 1.605,41 1.671,44 119,19 113,52 

Pesnica 1.310,92 1.343,10 1.290,21 1.316,94 1.357,42 1.393,98 1.431,23 1.516,45 1.597,75 121,88 123,84 

Ruše 1.356,18 1.430,32 1.554,96 1.631,61 1.695,78 1.742,60 1.782,47 1.840,31 1.896,86 139,87 121,99 

Selnica ob Dravi 1.347,59 1.360,02 1.366,11 1.225,30 1.224,60 1.286,94 1.308,48 1.362,42 1.391,00 103,22 101,82 

KOROŠKA 
  

Podvelka 1.157,58 1.169,16 1.205,57 1.190,57 1.217,89 1.296,21 1.412,21 1.425,69 1.530,27 132,20 126,93 

Radlje ob Dravi 1.074,88 1.217,57 1.310,95 1.350,44 1.370,37 1.404,21 1.457,74 1.512,04 1.560,10 145,14 119,01 

Ribnica na 
Pohorju 

1.228,82 1.248,76 1.290,42 1.288,65 1.261,75 1.353,73 1.392,28 1.371,86 1.489,71 121,23 115,44 

Vir: Statistični urad RS, podatkovna baza SiStat 
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4. Sklepi Vlade RS 
 
4.1 Sklep Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko 
območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico 
 
V skladu z navedenimi zakonskimi podlagami je Vlada RS sprejela Sklep 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 (Uradni list RS, št. 53/13), ki je začel 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS oz. 22. 6. 2013.  
 
Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, 
Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi se določi za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi 
razvojne podpore. 
 
Za problemsko območje se sprejmejo naslednji dodatni začasni ukrepi razvojne podpore: 
»– ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013–2018 v višini 32.000.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo; 
– ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. 
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in 
ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje; 
– ukrep 3: davčna olajšava za zaposlovanje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. 
člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Republike Slovenije; 
– ukrep 4: davčna olajšava za investiranje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena 
zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Republike Slovenije; 
– ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018 v okvirni višini 
3.000.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ukrep se izvede iz sredstev 
za Program razvoja podeželja 2014–2020 prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim 
skupinam, ki bodo v naslednjem programskem obdobju pokrivale problemsko območje v 
okviru novega mehanizma EU lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost; 
– 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. Ukrep se izvede v dveh fazah, prva je izbor izvajalca regijskih 
garancijskih shem in dodelitev sredstev namenskega premoženja Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot dolgoročne vloge za vzpostavitev 
regijskih garancijskih shem, v predvideni višini 2.200.000 EUR s pričakovanim 
multiplikatorjem 4. Druga faza je nadgradnja ukrepa z nepovratnimi sredstvi v obliki čiste 
subvencije začetnih investicij za kredite podjetjem v Mariboru s širšo okolico, za katerega je 
odobreno poroštvo regijske garancijske sheme. Ukrep izvede Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo prek Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013–2018; 
– ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove 
tehnološke opreme v letih 2014 in 2015 v višini 4.000.000 EUR. Ukrep bo izveden z 
javnimi razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oz. izvajalskih institucij v letu 
2013.« 
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4.2 Sklep vlade o sprejemu Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico v obdobju 2013–2018 

 
Na podlagi šestega odstavka 25. člena zakona in 10. člena uredbe je vlada, dne 10.10. 
2013, sprejela sklep, št. 30200-1/2013/4, o: 
1. sprejemu Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 

2013–2018 (v nadaljnjem besedilu: program) in  
2. imenovanju Delovne skupine za spremljanje izvajanja ukrepov razvojne podpore na 

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po Zakonu o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja in ukrepov razvojne podpore po Zakonu o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09). 

 
Predlog programa je pripravilo MGRT v sodelovanju s pristojnima regionalnima razvojnima 
agencijama, to je Mariborsko razvojno agencijo (v nadaljnjem besedilu: MRA) in Regionalno 
razvojno agencijo Koroška (v nadaljnjem besedilu: RRA Koroška). Na MGRT je bila s 
sklepom ministra imenovana operativne skupina za pripravo programa. Na območju izvajanja 
programa je bila vzpostavljena koordinacijska skupina županov vseh občin, ki je imenovala 
delovno skupino za vključitev območja v pripravo programa. 
 
Program je del regionalnih razvojnih programov Podravja in Koroške in le eden od sedmih 
ukrepov razvojne podpore problemskemu območju Maribor s širšo okolico. Osredotoča se na 
subvencije podjetjem za naložbe in usposabljanje, institucionalno krepitev regije ter pomoč 
pri pripravi ključnih regijskih projektov na problemskem območju, ki zadevajo gospodarstvo in 
človeške vire. S programom želimo vplivati predvsem na ohranitev delovnih mest, ustvarjanje 
novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.  
 
Cilj programa do leta 2018 je ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje 
zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na povprečje Podravske regije. 
Cilj programa bo dosežen s spodaj navedenimi instrumenti. V programu v poglavju 3. Opis 
instrumentov, je opredeljeno, da se posamezni instrumenti izvajajo v več sklopih oz. 
dejavnostih. Instrumenti programa ob sprejetju so: 
 

 Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali 
razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij. Instrument se izvaja v dveh sklopih: 
- Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 EUR (1: garancije 

za bančni kredit v okviru regijske garancijske sheme, 2: subvencije za začetno 
naložbo in/ali subvencije obrestne mere pri bančnih kreditih za začetno naložbo); 

- Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih vlaganj v raziskave in razvoj v višini do 
500.000; 

 Instrument 2: Spodbujanje mikro in malih podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne 
mere za komercialne kredite. Instrument se izvaja v dveh dejavnostih: 
- Dejavnost 1: Mikrokrediti; 
- Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere; 

 Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. 
Instrument se izvaja v dveh sklopih: 
- Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja (coworking); 
- Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva (PVSP); 

 Instrument 4: Podpora pri poslovanju in razvoju podjetij; 

 Instrument 5: Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za 
privabljanje tujih in domačih vlagateljev. 
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Tabela 19: Finančna konstrukcija programa ob sprejetju (v EUR) 

Instrument 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
% 

program
a 

Ustvarjanje in 
ohranitev delovnih 

mest s 
spodbujanjem 

novih naložb ali 
razširitvijo 
dejavnosti 

obstoječih podjetij 

2.319.520 2.344.520 2.344.520 2.596.920 2.944.920 12.550.400 39,2 

Spodbujanje 
podjetij z 

mikrokrediti in 
subvencijo 

obrestne mere 

2.170.880 2.092.880 2.082.480 2.082.480 2.082.480 10.511.200 32,9 

Spodbujanje 
podjetniške 
dejavnosti in 

ustvarjanje novih 
delovnih mest 

830.000 830.000 830.000 577.600 80.000 3.147.600 9,8 

Podpora pri 
poslovanju in 

razvoju podjetij 

1.024.900 1.024.900 1.024.900 1.024.900 1.024.900 5.124.500 16,0 

Promocija 
gospodarstva in 

območja Podravske 
in Koroške regije za 
privabljanje tujih in 

domačih 
vlagateljev. 

154.700 107.700 118.100 118.100 167.700 666.300 2,1 

SKUPAJ 6.500.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.300.000 32.000.000 100,0 

 
V programu je bila predvidena finančna razdelitev sredstev med posameznimi instrumenti, 
ne pa tudi finančna razdelitev sredstev znotraj posameznega instrumenta, ki se izvaja v dveh 
različnih sklopih oz. dejavnostih. Slednja delitev je bila predmet pogodbe z izvajalci 
posameznega instrumenta, sklopa oz. dejavnosti in je bila opredeljena na osnovi predloga 
delovne skupine, ki jo je imenovala koordinacija županov oz. pristojnih regionalnih razvojnih 
agencij MRA in RRA Koroška kot koordinatorjev na nivoju problemskega območja. 
 
V programu so bili tudi opredeljeni kazalniki merjenja ciljev programa po posameznih 
instrumentih in jih prikazujemo v nadaljevanju. 
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Tabela 20: Kazalniki merjenja ciljev programa po posameznih instrumentih ob sprejetju 

Instrument Kazalnik 
Izhodiščna 
vrednost 

Vmesni cilj 
2015 

Končni cilj 
2018 

Ustvarjanje in ohranitev 
delovnih mest s 
spodbujanjem  novih 
vlaganj ali razširitvijo 
dejavnosti obstoječih 
podjetij 

Znižanje stopnje 
brezposelnosti 

 0,5% 1,5 % 

Spodbujanje podjetij z 
mikrokrediti in 
subvencijo obrestne 
mere 

Število podeljenih 
kreditov in subvencij 

0 140 288 

Spodbujanje 
podjetniške dejavnosti 
in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

Število udeležencev 
Število izhodov v 
podjetništvo 
(ustanovitev lastnega 
podjetja ali zaposlitev) 

0 
0 

120 
48 

220 
88 

Podpora pri poslovanju 
in razvoju podjetij 

Število obstoječih 
podjetij s spodbudami 
Število podprtih novih 
podjetij 

0 
 

0 

25 
 

20 

60 
 

55 

Promocija 
gospodarstva in 
območja Podravske in 
Koroške regije za 
privabljanje tujih in 
domačih vlagateljev 

Nova delovna mesta kot 
posledica aktivnosti na 
instrumentu 

0 60 200 

 
 
 
4.3 Sklepi Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska 
območja z visoko brezposelnostjo v letu 2016 in o spremembah programa 
 
Vlada je dne 19.5.2016 (Uradni list RS, št. 36/16) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih 
razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, v skladu s katerim 
preneha veljavnost zgoraj navedenih ukrepov razvojne podpore oz. so bili za problemsko 
območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico sprejeti naslednji začasni ukrepi 
razvojne podpore: 
- Ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko 

brezposelnostjo, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v 
naslednjem okvirnem obsegu: območje Maribora s širšo okolico v obdobju od 2014 do 
2018 v skupni višini 16.810.000 EUR nepovratnih sredstev in 23.190.000 EUR povratnih 
sredstev; 

- Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 
27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; 

- Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike 
Slovenije; 
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- Ukrep 4: davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike 
Slovenije; 

- Ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost in se sofinancira iz evropskih skladov ter ga izvedeta Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v naslednjem okvirnem obsegu: območje Maribora s širšo 
okolico v obdobju od 2014 do 2018 v skupni višini 638.000 EUR nepovratnih sredstev iz 
EKSRP in 706.000 EUR nepovratnih sredstev iz ESRR; 

- Ukrep 6: prometna in energetska infrastruktura, ki ga izvede Ministrstvo za 
infrastrukturo; 

- Ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov v letu 2014, ki ga izvede 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v naslednjem okvirnem obsegu: območje 
Maribora s širšo okolico v skupni višini 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev. 

 
Na osnovi zgoraj navedenega sklepa vlade z dne 19.5.2016 je vlada dne 23.6.2016 s 
sklepom št. 30301-3/2016/3 sprejela Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018.  
 
Program se je spremenil tako z vsebinskega kot finančnega vidika. Dodani so bili novi 
instrumenti (subvencije za spodbujanje investicij, ugodni razvojni krediti za investicije, 
promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje).  
 
Povečala se je skupna vrednost programa, in sicer z 32.000.000 EUR na 40.000.000 EUR. 
Ob tem je potrebno poudariti, da je prišlo do zmanjšanja predvidenih nepovratnih sredstev in 
zvišanje povratnih sredstev. Nekateri instrumenti so vsebinsko sicer ostali v programu, 
vendar za njih od leta 2016 naprej ni zagotovljenih sredstev in se ne bodo več izvajali.  
 
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 (sklep št. 30301-3/2016/10). S temi spremembami programa se 
v program umešča nova vsebina programa »Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - 
Slivnica«, s katerim vlada finančno podpre aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone na 
problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, 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, kjer se nahaja 
idealen prostor velikosti cca. 100 ha z odlično geostrateško lokacijo za vzpostavitev 
proizvodne cone oz. za izvajanje dejavnosti večjih domačih ali mednarodnih podjetij, ki bo v 
celoti na razpolago investitorjem. Razlogi za slednje spremembe programa so povezani tudi 
z zagotavljanjem nemotenega nadaljevanja izvajanja programa, v smislu uskladitve 
načrtovanja sredstev za obdobje izvajanja od leta 2016 do 2018, glede na proračun oz. 
višino zagotovljenih sredstev ter nadaljnji načrt izvajanja programa. S spremembami 
programa se uredi finančna konstrukcija programa zaradi umestitve novega instrumenta in 
potrebnih prerazporeditev med posameznimi instrumenti glede na predvideno realizacijo v 
letu 2016 ter glede na nadaljnji finančni načrt izvajanja do leta 2018.  
 
V spremenjenem programu spodbujanja konkurenčnosti z dne 23.6.2016 je znašal skupni 
finančni obseg programa 40.000.000 EUR. V ponovno spremenjenem programu spodbujanja 
konkurenčnosti za obdobje 2013–2018, z dne 13.10.2016, se je skupni obseg sredstev zvišal 
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na 50.000.000 EUR, na račun povečanja nepovratnih sredstev iz zneska 16.810.000 EUR na 
znesek 26.810.000 EUR. 
 
Skladno s spremembami, Program sestavljajo naslednji instrumenti:  

 Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje 
investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij 

- Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb; 
- Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb; 
- Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij. 

 Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z 
ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere 

- Dejavnost 1: Mikrokrediti; 
- Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere; 
- Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije.  

 Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. 
- Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja; 
- Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva. 

 Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij 

 Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo 
ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, 
promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja 
konkurenčnosti 
- Aktivnost 1: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo 

ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev; 
- Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče – Slivnica;  
- Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje; 
- Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti.  
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Tabela 21: Finančna konstrukcija programa po spremembah programa z dne 13.10.2016 (v EUR) 

Naziv instrumenta Izvajalec 
Bilanca 

A/B 
Vir 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje 
investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij 

      1.171.392 1.226.965 1.393.354 1.957.000 3.047.226 8.795.938 

Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb RRA A int.pror.   474.562 1.023.354 1.030.000 1.360.000 3.887.916 

Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb MGRT A int.pror. 1.171.392 752.404       1.923.796 

Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij MGRT A int.pror.     370.000  927.000 1.687.226 2.984.226 

Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi 
razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere 

      472.920 567.652 7.730.000 7.730.000 7.730.000 24.230.572 

Dejavnost 1: Mikrokrediti SPS B int.pror.     4.220.000 4.220.000 4.220.000 12.660.000 

Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere RRA A int.pror. 472.920 567.652       1.040.572 

Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije SRRS B int.pror.     3.510.000 3.510.000 3.510.000 10.530.000 

Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest       103.185 672.716 793.000 460.000 460.717 2.489.617 

Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja RRA A int.pror.   120.617 146.000 0 0 266.617 

Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva RRA A int.pror. 103.185 552.098 647.000 460.000 460.717 2.223.000 

Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij SPS A EU*   649.873 800.000 800.000 800.000 3.049.873 

Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter 
območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, 
promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja 
konkurenčnosti 

      24.309 157.174 1.950.000 4.290.000 5.012.517 11.434.000 

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

RRA A int.pror.   48.186 312.000 100.000 201.814 662.000 

Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica 
MGRT, 

RRA 
A int.pror.   1.390.000 4.000.000 4.610.000 10.000.000 

Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje RRA  A int.pror.     100.000 100.000 100.000 300.000 

Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti RRA A int.pror. 24.309 108.988 148.000 90.000 100.703 472.000 

(1) SKUPAJ integralni proračun       1.771.806 3.274.380 11.866.354 14.437.000 16.250.460 47.600.000 

(2) SKUPAJ EU sredstva       
  

800.000 800.000 800.000 2.400.000 

(3) SKUPAJ A bilanca       1.771.806 3.274.380 4.936.354 7.507.000 9.320.460 26.810.000 

(4) SKUPAJ B bilanca       0 0 7.730.000 7.730.000 7.730.000 23.190.000 

(5) SKUPAJ VSE (5=1+2) (5=3+4)       1.771.806 3.274.380 12.666.354 15.237.000 17.050.460 50.000.000 
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Tabela 22: Kazalniki merjenja ciljev programa po posameznih instrumentih po spremembi 
programa  

Instrument Kazalnik 
  Izhodiščna 

vrednost 
Vmesni 
cilj 2015 

Končni 
cilj 2018 

Ustvarjanje in 
ohranitev 
delovnih mest s 
subvencijami za 
spodbujanje 
investicij ter 
spodbujanjem 
novih vlaganj ali 
razširitvijo 
dejavnosti 
obstoječih podjetij 

Znižanje stopnje 
brezposelnosti 

  

 0,5% 1,5 % 

Spodbujanje 
podjetij z 
mikrokrediti, z 
ugodnimi 
razvojnimi krediti 
in subvencijo 
obrestne mere 

Število podeljenih 
kreditov in 
subvencij 

  

0 111 288 

Spodbujanje 
podjetniške 
dejavnosti in 
ustvarjanje novih 
delovnih mest 

Število 
udeležencev 
Število izhodov v 
podjetništvo 
(ustanovitev 
lastnega podjetja 
ali zaposlitev) 

  

0 
0 

80 
30 

220 
88 

Subvencije za 
zagon podjetij 

Število podprtih 
novih podjetij 

   
 

0 

 
 

39 

 
 

239 

Promocija 
gospodarstva in 
območja 
Podravske in 
Koroške regije za 
privabljanje tujih 
in domačih 
vlagateljev 
 

Nova delovna 
mesta kot 
posledica 
aktivnosti na 
instrumentu 
Povečano število 
turistov na 
problemskem 
območju (prihodi) 

  

0 
 
 

147.477 

60 
 
 
/ 

300 
 
 

180.000 
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5. Izvajanje ukrepov razvojne podpore in instrumentov programa 
 
Poglavje 5. povzema podrobne podatke o izvajanju posameznih ukrepov razvojne podpore v 
problemskem območju Maribor s širšo okolico. Posebej je analitično predstavljeno zadnje 
leto izvajanja programa spodbujanja konkurenčnosti 2018 ter izvedene zaključne aktivnosti 
po letu 2018.  
 
V nadaljevanju poglavja so pri vsakem posameznem ukrepu so podani tudi podrobni zbirni 
podatki o izvajanju v celotnem obdobju izvajanja programa spodbujanja konkurenčnosti in o 
izvajanju ostalih ukrepov razvojne podpore. Zbrani so podatki o višini realiziranih sredstev 
izvedenih ukrepov ter podatki o doseženih učinkih in rezultatih izvajanja.  
 
Zaradi obsežnosti programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013-2018 in ukrepov razvojne podpore na problemskem območju so v pregledni tabelarični 
obliki povzeti ključni podatki o končnih realiziranih vrednostih posameznih ukrepov in 
instrumentov programa v celotnem obdobju izvajana ter podatki o doseženih učinkih in 
rezultatih.  
 
Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da celotna realizirana vrednost programa znaša 
35.675.170,90 EUR, od tega znašajo realizirana sredstva integralnega proračuna 
33.488.475,84 EUR in EU sredstva 2.186.695,22 EUR. Z izvedbo programa so bili, pod 
določenimi predpostavkami, ki so navedene pri opisu ukrepov oz. instrumentov, doseženi 
sledeči kazalniki učinka in rezultata:  
- 464 podprtih investicij/projektov podjetij; 
- 784 ustvarjenih/načrtovanih delovnih mest; 
- 111 subvencioniranih kreditov podjetij; 
- Približno 1.000 vključitev udeležencev v coworking aktivnosti; 
- 200 usposobljenih udeležencev v programu PVSP; 
- 110 udeležencev je ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri 

drugem delodajalcu; 
- Izvedene raznolike aktivnosti promocije gospodarstva; 
- 1 vzpostavljena proizvodna cona v velikosti cca 93 ha; 
- Izvedene raznolike aktivnosti promocije turistične destinacije; 
- Izvedene aktivnosti izvajanja in spremljanja programa. 
 
Realizacije ter doseženi učinki in rezultati preostali ukrepov razvojne podpore so razvidni iz 
tabele. Ob predpostavki, da je vrednosti mogoče enostavno sešteti, vsota ukrepov preostalih 
dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore znaša 14.869.522,11 EUR, skupna vsota vseh 
ukrepov pa znaša 50.544.693,01. V okviru izvedenih preostalih ukrepov od št. 1 do št. 7 so 
bili doseženi sledeči učinki oz. rezultati: 
- 280 podjetij, ki je uveljavljalo pravico povračila prispevkov za zaposlitev 363 oseb; 
- 127 davčnih zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje za dosego 

142.091,00 EUR davčne koristi; 
- 178 davčnih zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje za dosego 

6.917.012 EUR davčne koristi; 
- Izvedeni projekti preko javnih razpisov lokalnih akcijskih skupin za dosego dodatnih 

sredstev za problemsko območje v višini 616.989,09 EUR;  
- Izvedene začetne investicije podjetij s pomočjo kreditnih sredstev v okviru regijske 

garancijske sheme, v višini 4.559.402,12 EUR odobrenih garancij; 
- 6 izvedenih raziskovalno razvojnih projektov podjetij. 
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Tabela 23: Celovit prikaz realizacije dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore na problemskem območju Maribor s širšo okolico v celotnem 
obdobju izvajanja programa  

 

Naziv instrumenta oz. ukrep Izvajalec 
Vir financiranja, 

proračunska postavka  
Bilanca 

(A/B) 

Višina 
realiziranih 

sredstev 
(v EUR) 

Učinek/ rezultat 
(št. podprtih investicij podjetij, ocena 

št. delovnih mest, drugo,...)* 

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 

          

Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest 
s subvencijami za spodbujanje investicij ter 
spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo 
dejavnosti obstoječih podjetij 

      6.748.854,90 
118 podprtih investicij podjetij 
454 ustvarjenih delovnih mest 

Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb v 
višini do 50.000 EUR  

Mariborska 
razvojna 

agencija, RRA 
Koroška 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 3.848.558,18 

103 podprte investicije podjetij 
309 ustvarjenih delovnih mest 

Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb v višini 
do 500.000 

MGRT 
Proračun RS; 

989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja 

A 1.923.795,82 
14 podprtih investicij podjetij 

119 ustvarjenih delovnih mest 

Sklop C: Subvencije za spodbujanje začetnih 
investicij v višini nad 500.000 EUR 

MGRT 
Proračun RS; 

989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja 

A 976.500,90 
1 podpta investicija podjetja 
26 ustvarjenih delovnih mest 

Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje 
velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi 
krediti in subvencijo obrestne mere 

      13.125.726,57   

Dejavnost 1: Mikrokrediti od 5.000 do 25.000 EUR 
Slovenski 

podjetniški sklad 
Proračun RS: 

160224 - Problemska območja 
B 5.448.803,00 

226 podprtih projektov podjetij 
51 ustvarjenih delovnih mest 

Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere 
Mariborska 

razvojna 
agencija 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 1.040.571,69 111 subvencioniranih kreditov podjetij 
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Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije od 
25.000 do 1.000.000 EUR 

Slovenski 
regionalno 

razvojni sklad 

Proračun RS: 
160224 - Problemska območja 

B 6.636.351,88 
24 podprtih projektov podjetij 

159 načrtovanih delovnih mest 

Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in 
ustvarjanje novih delovnih mest 

      2.322.086,75   

Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija 
podjetniškega okolja (Coworking) 

Mariborska 
razvojna 
agencija 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 249.477,96 

Skupno približno 1.000 vključitev 
udeležencev v coworking aktivnosti 

Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva 

Mariborska 
razvojna 

agencija, RRA 
Koroška 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 2.072.608,79 

200 usposobljenih udeležencev v 
programu PVSP 

110 udeležencev je ustanovilo ali 
soustanovilo lastno dejavnost oz. se 

zaposlilo pri drugem delodajalcu 

Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij 
Slovenski 

podjetniški 
sklad 

EU sredstva 
(razen l.2015: 606410 - 

Inovacijsko okolje za razvoj 
gospodarstva) 

160063 - PN3.1 - Spodbujanje 
podjetništva-V-14-20-EU 

160064 - PN3.1 - Spodbujanje 
podjetništva-V-14-20-SLO 

A 2.836.568,22 
96 podprtih projektov podjetij 
120 ustvarjenih delovnih mest 

Instrument 5: Promocija gospodarstva 
problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter  
območja Podravske in Koroške regije za 
privabljanje tujih in domačih investitorjev, 
promocija turistične destinacije Maribor-Pohorje ter 
izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti 

      10.641.934,46   

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

Mariborska 
razvojna 

agencija, RRA 
Koroška 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 611.670,28 

Izvedene raznolike aktivnosti promocije 
gospodarstva 

Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini 
Hoče-Slivnica 

Občina Hoče-
Slivnica 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 9.457.951,24 

1 vzpostavljena proizvodna cona v 
velikosti cca 93 ha 
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Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – 
Pohorje 

Zavod za turizem 
Maribor 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 143.027,30 

Izvedene raznolike aktivnosti promocije 
turistične destinacije 

Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa 
spodbujanja konkurenčnosti 

Mariborska 
razvojna 

agencija, RRA 
Koroška 

Proračun RS; 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja 
A 429.285,64 

Izvedene aktivnosti izvajanja in 
spremljanja programa 

(1) SKUPAJ integralni proračun       33.488.475,84   

(2) SKUPAJ EU sredstva       2.186.695,22   

(3) SKUPAJ A bilanca       23.590.016,02   

(4) SKUPAJ B bilanca       12.085.154,88   

(5) SKUPAJ (5=1+2) (5=3+4)       35.675.170,90   

SKUPAJ Ukrep 1: Program spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013-2018 

      35.675.170,90 

 - 464 podprtih investicij/projektov podjetij 
- 784 ustvarjenih/načrtovanih delovnih 

mest 
- 111 subvencioniranih kreditov podjetij 

- 1.000 vključitev udeležencev v coworking 
aktivnosti (ocena) 

- 200 usposobljenih udeležencev v 
programu PVSP 

- 110 udeležencev je ustanovilo ali 
soustanovilo lastno dejavnost oz. se 

zaposlilo pri drugem delodajalcu 
- Izvedene raznolike aktivnosti promocije 

gospodarstva 
- 1 vzpostavljena proizvodna cona v 

velikosti cca 93 ha 
- Izvedene raznolike aktivnosti promocije 

turistične destinacije 
- Izvedene aktivnosti izvajanja in 

spremljanja programa 
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Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca 
za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.  

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 

možnosti ter 
Zavod RS za 
zaposlovanje  

Proračun RS   630.093,08 
280 podjetij, ki je uveljavljalo pravico 

povračila prispevkov za zaposlitev 363 
oseb 

Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na 
podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. 

MGRT v 
sodelovanju s 

Finančno upravo 
RS 

Proračun RS   142.091,00 
127 davčnih zavezancev, ki je koristilo 

davčno olajšavo za zaposlovanje za 
dosego 142.091,00 EUR davčne koristi 

 Ukrep 4: Davčne olajšave investiranje na podlagi 
28. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. 

MGRT v 
sodelovanju s 

Finančno upravo 
RS 

Proračun RS   6.917.012,00 
178 davčnih zavezancev, ki je koristilo 

davčno olajšavo za zaposlovanje za 
dosego 6.917.012 EUR davčne koristi 

Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v 
obdobju 2014–2018 

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 

gozdarstvo in 
prehrano in 

MGRT 

EU sredstva/proračun   616.989,09 

Izvedeni projekti preko javnih razpisov 
lokalnih akcijskih skupin za dosego 
dodatnih sredstev za problemsko 
območje v višini 616.989,09 EUR  

Ukrep 6: Garancije za investicijske kredite v okviru 
regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v 
okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo 

Mariborska 
razvojna 

agencija in RRA 
Koroška v 

sodelovanju s 
Slovenskim 
regionalno 
razvojnim 
skladom 

Proračun RS   4.559.402,12 

Izvedene začetne investicije podjetij s 
pomočjo kreditnih sredstvev v okviru 
regijske garancijske sheme, v višini 
4.559.402,12 EUR odobrenih garancij 

Ukrep 7: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih 
projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke 
opreme v letih 2014 in 2015. 

MGRT Proračun RS   2.003.934,82 
6 izvedenih raziskovalno razvojnih 

projektov podjetij  
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SKUPAJ Ukrepi od 2 do 7       14.869.522,11   

SKUPAJ Ukrepi (od 1 do 7) razvojne podpora na 
problemskem območju Maribor s širšo okolico 
2013-2018 

      50.544.693,01   

*natančni podatki o doseženih rezultatih in učinkih ter predpostavke za njihovo poenostavljeno navedbo so podane pri podrobnem opisu vsakega instrumenta 
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5.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 

2013-2018 
 
Po Programu spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 - 2018 je 
bilo za leto 2018 predvideno skupaj 6.300.000 EUR sredstev za izvedbo instrumentov 
programa, po spremembi Programa v letu 2016 pa je bilo za leto 2018 predvidenih skupaj  
17.050.460 EUR nepovratnih in povratnih sredstev.  
 
V prvotnem programu je bila predvidena finančna razdelitev sredstev med posameznimi 
instrumenti, ne pa tudi finančna razdelitev sredstev znotraj posameznega instrumenta, ki se 
izvaja v dveh različnih sklopih oz. dejavnostih. Slednja delitev je bila predmet pogodbe z 
izvajalci posameznega instrumenta, sklopa oz. dejavnosti in je bila opredeljena na osnovi 
predloga delovne skupine, ki jo je imenovala koordinacija županov oz. pristojnih regionalnih 
razvojnih agencij MRA in RRA Koroška kot koordinatorjev na nivoju problemskega območja. 
 
S spremembami programa v letu 2016 (spremembe z dne 23. 6. 2016 in spremembe z dne 
13.10.2016) je bila finančna konstrukcija programa podrobneje specificirana za vsako 
posamezno vsebino instrumentov programa kot jo prikazuje tabela v nadaljevanju, ki 
predstavlja aktualne načrtovane vire financiranja v letu 2018 po programu in realizirane 
vrednosti v letu 2018.  
 
Za vse realizirane instrumente oz. vsebine programa za leto 2018, ki jih prikazuje tabela, so 
bila izvedena plačila po proračunski postavki 989110 - Dodatni ukrepi za problemska 
območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, razen za Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij, za katerega so bila 
izvedena plačila po proračunskih postavkah PP 160063 PN3.1 Spodbujanje podjetništva-14-
20-V-EU ter PP 160064 PN3.1 Spodbujanje podjetništva-14-20-V-slovenska udeležba za 
proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in razen za 
instrumenta kreditov, pri katerih so bila plačila izvedena po proračunski postavki 160224 - 
Problemska območja.   
 
Realizacija posameznih aktivnosti za leto 2018 in za obdobje zaključevanja programa je 
podrobneje navedena pri vsakem posameznem instrumentu v nadaljevanju tega poglavja. 
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Tabela 24: Finančni načrt in realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2014-2018 s spremembami z 

dne 23. 6. 2016 in 13. 10. 2016 (v EUR) za leto 2018 
 

Realizacija instrumentov 2018 Izvajalec 
Prejemnik 
sredstev 

Bilanca 
A/B 

Proračunska postavka 
Načrt po 

programu 
Realizacija 

Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s 
subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih 
vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij 

        3.047.226 1.347.205 

Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb RRA podjetja A 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja  
1.360.000 1.347.205 

Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb MGRT / A /     

Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij MGRT podjetja A 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja  
1.687.226 0 

Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij 
z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo 
obrestne mere 

        7.730.000 6.103.258 

Dejavnost 1: Mikrokrediti SPS podjetja B 
160224 - Problemska 

območja 
4.220.000 3.162.542,50 

Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere RRA / A /     

Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije SRRS podjetja B 
160224 - Problemska 

območja 
3.510.000 2.940.716 

Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje 
novih delovnih mest 

        460.717 411.096 

Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja RRA MRA A 
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja  
0 0 

Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva RRA 
MRA, RRA 

Koroška 
A 

989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja  

460.717 411.096 

Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij SPS podjetja A 

160063 - PN3.1 - 
Spodbujanje podjetništva-V-

14-20-EU 
160064 - PN3.1 - 

Spodbujanje podjetništva-V-
14-20-SLO 

800.000 494.407 
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Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z 
visoko brezposelnostjo ter  območja Podravske in Koroške regije 
za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične 
destinacije Maribor-Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja 
konkurenčnosti 

        5.012.517 340.094 

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

RRA 
MRA, RRA 

Koroška 
A 

989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja  

201.814 168.248 

Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica 
Občina 
Hoče-

Slivnica 

Občina 
Hoče-

Slivnica 
A 

989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja  

4.610.000 0 

Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje 
RRA, Zavod 
za turizem 

MRA, 
Zavod za 
turizem 

  
989110 - Dodatni ukrepi za 

problemska območja  
100.000 112.514 

Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja 
konkurenčnosti 

RRA 
MRA, RRA 

Koroška 
A 

989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja  

100.703 59.332 

(1) SKUPAJ integralni proračun         16.250.460 8.201.653 

(2) SKUPAJ EU sredstva         800.000 494.407 

(3) SKUPAJ A bilanca         9.320.460 2.592.802 

(4) SKUPAJ B bilanca         7.730.000 6.103.258 

(5) SKUPAJ PP 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja          8.520.460 2.098.395 

(6) SKUPAJ PP 160224 - Problemska območja         7.730.000 6.103.258 

(7) SKUPAJ PP 60063 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-
EU; 160064 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO 

        800.000 494.407 

(8) SKUPAJ VSE (8=1+2) (8=3+4) (8=5+6+7)         17.050.460 8.696.060 
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5.1.1 Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za 
spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti 
obstoječih podjetij 
 
 
5.1.1.1 Instrument 1, Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb 
 
Z namenom ustvarjanja novih delovnih mest ter ohranjanja obstoječih ter povečanja 
zaposlovanja je bila v skladu s programom predvidena izvedba Instrumenta 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). Mogoče je sofinanciranje začetnih naložb 
v obliki subvencije za začetno naložbo in/ali subvencije obrestne mere pri bančnih kreditih za 
začetno naložbo. 
 
Pogoji za pričetek izvajanja instrumenta so z vzpostavitvijo regijskih garancijskih shem in s 
sprejetjem nove uredbe o regionalnih državnih pomočeh bili vzpostavljeni v letu 2015. V letu 
2015 je bil objavljen prvi javni razpis. Sledile so mu objave razpisov vsako leto. 
 
Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška 
dne 12.6.2015 v Uradnem listu RS, št. 41/2015 objavila Prvi javni razpis za subvencioniranje 
manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico v obdobju 2013–2018 v višini 607.142,00 EUR razpisanih sredstev. 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. Na javni razpis je 
prispelo 31 vlog. Vloge so bile ocenjene po vrstnem redu kot so prihajale ter v skladu z merili 
in razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 13 upravičencem. Del sredstev je 
skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj je naslednji prijavitelj po seznamu, ki bi bil 
glede na čas oddaje popolne vloge, upravičen do nepovratnih sredstev, oddal vlogo za 
subvencijo, ki je bila višja od še razpoložljivih sredstev. Dva upravičenca sta kasneje 
odstopila zaradi nezmožnosti izvedbe investicije do razpisnega roka za izvedbo. V letu 2015 
dejansko izplačanih skupaj za 474.561,55 EUR subvencij za začetna vlaganja 11 
podjetjem. 
 
Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška 
dne 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS, št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za 
subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 1.360.000,00 EUR razpisanih 
sredstev. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Drugega javnega razpisa kreditov in garancij 
za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in 
Koroško regijo.  Na javni razpis je prispelo 36 vlog. Vloge so bile ocenjene v skladu z merili in 
razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 30 upravičencem. Del sredstev je 
skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj ostali prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih 
pogojev oz. niso dosegli zadostno število točk. Dva upravičenca sta naknadno odstopila. V 
letu 2016 je bilo skupno izplačanih 1.006.135,29 EUR subvencij za začetna vlaganja 28 
podjetjem. 
 
Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška 
dne 28. 4. 2017 v Uradnem listu RS, št. 22/2016 objavila Tretji javni razpis za 
subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 1.030.000,00 EUR razpisanih 
sredstev. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Tretjega javnega razpisa kreditov in garancij 
za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in 
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posebej za Koroško regijo. Na javni razpis je prispelo 46 vlog. Vloge so bile ocenjene v 
skladu z merili in razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 26 upravičencem. 
Del sredstev je skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj niso zadoščala za izvedbo 
naslednje investicije. Ostali prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev oz. niso dosegli 
zadostno število točk. Eden izmed upravičencev je kasneje odstopil. V letu 2017 je bilo 
skupno izplačanih 1.020.656,75 EUR nepovratnih sredstev za začetne investicije 26 
podjetjem. 
 
Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška 
dne 16.2.2018 v Uradnem listu RS, št. 9/2018 objavila Četrti javni razpis za subvencioniranje 
manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico v obdobju 2013–2018 v višini 1.360.000,00 EUR razpisanih sredstev. Razpis je bil 
objavljen hkrati z objavo Sprememb tretjega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, 
mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in posebej za 
Koroško regijo. Na javni razpis je prispelo 46 vlog. Vloge so bile ocenjene v skladu z merili in 
razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 36 upravičencem. Del sredstev je 
skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj niso zadoščala za izvedbo naslednje 
investicije. Ostali prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev oz. niso dosegli zadostno 
število točk. V letu 2018 je bilo skupno izplačanih 1.347.204,60 EUR nepovratnih 
sredstev za začetne naložbe 36 podjetjem. 
 
 
Tabela 25: Seznam prejemnikov sredstev v letu 2018 
 Naziv prijavitelja Predmet investicije (namen, naziv 

investicije) 
Vrednost 
celotne 
naložbe 

Delež 
sofinan
ciranja 
v % 

Znesek 
sofinanciranja 

1 3Dmed d.o.o. Nakup 3D tiskalnika  166.793,00 29,98 50.000,00 

2 
AGENCIJA DAMN 
d.o.o. 

Nakup opreme z možnostjo 
vodeoprodukcije z virtualizacijo iz 
zračne perspektive 36.131,99 35,00 10.160,79 

3 AGROREMONT 
d.o.o., PE Maribor 

Nakup teleskopskega viličarja za 
izvajanje servisne dejavnosti 43.970,96 34,98 15.380,00 

4 
ARHIDES d.o.o. 

Namenska spletna aplikacija - Arhides 
portal 87.075,00 35,00 30.476,25 

5 BH METAL, Branko 
Helbink s.p. 

Vertikalni obdelovalni center  in 
Horizontalni stružni center  131.315,70 35,00 45.960,00 

6 
CONA TEZNO d.o.o. 

Investicija v Brezžično komunikacijo v 
Coni Tezno 78.691,70 35,00 27.542,09 

7 
DEMAGO d.o.o. 

Nakup sodobne in tehnološko dovršene 
strojne opreme (tiskalnikov) 175.000,00 28,57 50.000,00 

8 
DMC BIOMASA d.o.o. 

Nakup priklopnega vozila in stroja za 
sečnjo   255.000,00 19,60 50.000,00 

9 
DOORSON d.o.o. 

Zagon serijske proizvodnje interiernih 
drsnih vrat  101.281,63 35,00 35.445,00 

10 ECU,  d.o.o. Nabava 5 osnega obdelovalnega centra 145.200,00 34,19 49.655,65 

11 ELEKTRO 
OKROGELNIK d.o.o. 

Izgradnja objekta za izvajanje 
dejavnosti  151.315,10 33,04 50.000,00 

12 
EVG d.o.o. 

Nakup aparata za avtomatsko izolacijo 
in aparata za fragmentno analizo 95.779,68 35,00 33.522,88 

13 
FEWI d.o.o. 

Nakup 5-osnega CNC obdelovalnega 
centra 154.400,00 32,38 50.000,00 

14 GAŠPER TRŽENJE 
d.o.o. PE RADLJE 
OB DRAVI Nakup brusilnega stroja in rezkarja  127.138,46 25,00 31.780,00 
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15 LAJ,  d.o.o. Nakup tiskarskega stroja 65.000,00 28,97 18.834,34 

16 Marnit,  d.o.o. Nakup 5osne CNC žage 150.000,00 33,33 50.000,00 

17 
MODIZ d.o.o. 

Nakup tiskalnika širokega formata  in 
sistema rekuperacije 349.985,33 14,29 50.000,00 

18 NEKATOP d.o.o. Nakup stroja  78.000,00 35,00 27.300,00 

19 ORODJARNA 
IMENŠEK d.o.o. 

Nov stroj za razvoj in izdelavo 
zahtevnejših orodij 131.000,00 33,56 43.959,73 

20 PRAESTO d.o.o. Postavitev inovativne pakirne linije 94.681,78 35,00 33.138,00 

21 
PROHIT d.o.o. 

Nakup IT opreme za potrebe razvoja 
inovativne platforme 61.750,00 35,00 21.612,00 

22 

PROPLUS d.o.o. 

Nakup računalniške in programske 
opreme ter licenc za vzpostavitev 
uporabe BIM tehnologije. 78.383,59 35,00 27.434,26 

23 PROST PROSTOR 
d.o.o. Nakup tiskalnika   151.000,00 33,11 50.000,00 

24 ROGAČ d.o.o. Nakup stroja  40.000,00 35,00 14.000,00 

25 
SkyLabs d.o.o. 

Nakup TVC in ostale laboratorijske 
merilne opreme 175.022,42 34,61 49.001,08 

26 
STAMLE d.o.o. 

Nakup poslovnih prostorov in CNC 
stružnice 262.220,00 19,92 50.000,00 

27 STAVBNO 
POHIŠTVO MITOS 
d.o.o. Aritirni stroj za izdelavo roletnih plaščev  131.850,00 33,95 44.194,50 

28 STROJEGRADNJA 
HORVAT d.o.o. Nakup CNC upogibnega avtomata 164.990,00 30,30 50.000,00 

29 TABULA, ekonomsko 
propagiranje, Tadej 
Kajzer s.p. 

Nakup stroja za izrez in modeliranje 
3D-grafik 

52.765,53 35,00 18.465,53 

30 TAVIO, TJAŠA 
HAVNIK s.p. Izgradnja Sprosti se welnes centra 25.000,00 35,00 8.750,00 

31 TELKOM-OT,  d.o.o. Nakup novega stroja 131.300,00 35,00 45.955,00 

32 TESNILA BOGADI 
d.o.o. Nakup stroja  200.000,00 25,00 50.000,00 

33 TIŠMA d.o.o. Nakup CNC upogibnega stroja  205.000,00 24,39 50.000,00 

34 V TISK d.o.o. Nakup tiskalnika  149.500,00 33,44 50.000,00 

35 VP RADLJE OB 
DRAVI 
VETERINARSKA 
POSTAJA d.o.o. 

Modernizacija Veterinarske postaje 
Radlje ob Dravi 48.808,57 35,00 17.083,00 

36 WEBO MARIBOR,  
d.o.o. Nakup stroja za abrazivno rezanje 135.870,00 35,00 47.554,50 

  Skupaj 4.620.000,44  1.347.204,60 

 
Javni razpisi so bili izvedeni na podlagi regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve 
M001-5940117-2014 in BE01-5940117-2015). Plačila so bila izvršena iz proračunske 
postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 
2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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Analiza doseganja kazalnikov učinka 
 
V štirih letih izvajanja instrumenta so bili izvedeni štirje javni razpisi. Podjetja so izvedla 
začetne investicije za skupaj 103 projektov podjetij, ki jim je bilo izplačano skupaj 
3.848.558,18 EUR nepovratnih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna RS. 
 
Tabela 26: Realizacija nepovratnih sredstev in št. podprtih projektov podjetij po letih 

Leto izvedbe javnega razpisa 
in začetnih investicij 

Skupni znesek virov 
sofinanciranja (v EUR) 

Št. podprtih podjetij 

2015 474.561,55 11 

2016 1.006.135,28 30 

2017 1.020.656,75 26 

2018 1.347.204,60 36 

Skupaj 3.848.558,18 103 

 
Člani komisije za vodenje javnih razpisov za kredite in garancije v okviru regijske garancijske 
sheme ter za sofinanciranje manjših začetnih naložb so se vsakoletno sestajali ter preverjali 
realizacijo poslovnih rezultatov prejemnikov sredstev in učinke. Letno so izvajali tudi kontrole 
na terenu ter pripravljali tudi poročila prejemnikov o doseženih ciljih in izračunavali kazalnike 
glede na javno objavljene podatke o poslovanju. 
 
 
Analiza doseganja kazalnikov rezultata 
 
S finančno spodbudo za izvedbo začetnih investicij so bila ustvarjena številna delovna 
mesta, ki so jih komisije spremlja še 3 leta po zadnjem izvedenem javnem razpisu oz. do 
zaključka leta 2021.  
 
Komisija je ugotovila, da so prejemniki nepovratnih sredstev v občinah Radlje ob Dravi, 
Podvelka in Ribnica na Pohorju v letu 2017 planirali 331,03 delovnih mest izračunano iz 
delovnih ur, dosegli so jih 344,17. Plan je bil presežen za 13,14 zaposlenih oz. 4% glede na 
planirana delovna mesta, ki so jih navedli prijavitelji ob prijavi. 
 
V letu 2018 so prejemniki sredstev planirali 341,15 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, 
dosegli so 362,03 zaposlenih. Plan je bil presežen za 20,88 zaposlenih. Glede na cilje 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen 
na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila 
zaposlenih presežen za 6% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji. 
 
V letu 2019 so prejemniki sredstev planirali 347,57 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, 
dosegli so pa 379,05 zaposlenih. Plan je bil presežen za 31,47 zaposlenih, Glede na cilje 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen 
na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila 
zaposlenih na Koroškem presežen za 9% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli 
prijavitelji.  
 
V letu 2020 so prejemniki sredstev planirali 329,93 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, 
dosegli so pa 357,85 zaposlenih. Plan je bil presežen za 27,92 zaposlenih, Glede na cilje 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen 
na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila 
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zaposlenih na Koroškem presežen za 8,5% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli 
prijavitelji.  
 
Tabela 27: Spremljanje realizacije delovnih mest za instrument male začetne naložbe po 

letih na koroškem delu problemskega območja 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2017 2018 2019 2020* 

Planirano število zaposlenih (iz ur) 331,03 341,15 347,57 329,93 

Realizacija števila zaposlenih (iz ur) 344,17 362,03 379,05 357,85 

Odstopanja realizacija - plan 13,14 20,88 31,48 27,92 

Odstopanja realizacija - plan   % +4,08% +6,35% +9,06% +8,46 

* načrtovano št. delovnih mest v letu 2020 na Koroškem delu problemskega območja 
 
Glede na povečano število zaposlenih glede na plan bi se kazalnik dodane vrednosti na 
zaposlenega moral zmanjšati, vendar smo pri analizi ugotovili, da so podjetja v treh občinah 
na Koroškem kljub temu dosegla in presegla načrtovano dodano vrednost. Dodana vrednost 
sicer po letih do 2018 pada, vendar se je trend v letu 2019 ponovno dvignil. V letu 2020 so 
podjetje, kljub negotovi situaciji in razglašeni pandemiji, uspela dodatno vrednost ne 
zaposlenega še povečati in so znatno presegla planirano povprečno vrednost. 
 

Tabela 28: Dodana vrednost na zaposlenega na koroškem delu problemskega območja 
DODANA VREDNOST / 

ZAPOSL. 
2017 2018 2019 2020 

Povprečna planirana 

dod.vred./zap. 
38.903,13 38.450,57 36.132,38 35.793,63 

Povprečna realiz. 

dod.vred./zap. 
39.481,79 38.811,95 47.443,06 87.236,08 

Odstopanja realizacija - plan 578,66 361,38 11.310,69 51.442,45 

 
 
Prejemniki nepovratnih sredstev po razpisih v letu 2017 in 2018, s sedežem v občinah 

problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Kungota, Pesnica, Hoče – 

Slivnica in Selnica ob Dravi) so v letu 2017 planirali skupno 742,33 delovnih mest, dosegli pa 

so jih 750,10. Plan je bil presežen za 7,7 delovnih mest oziroma za 1% glede na planirana 

delovna mesta, ki so jih navedli prijavitelji ob prijavi. 

V letu 2018 so prejemniki sredstev planirali 815,78 delovnih mest, dosegli so 855,20 

zaposlenih. Plan je bil presežen za 39,42 delovnih mest. Glede na cilje Programa 

spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova 

delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih 

presežen za 4,83 % glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji. 

V letu 2019 so prejemniki sredstev planirali 851,35 delovnih mest, dosegli so 929,68 

zaposlenih. Plan je bil presežen za 78,33 delovnih mest. Glede na cilje Programa 
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spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova 

delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih 

presežen za 9,2% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji. 

V letu 2020 so prejemniki sredstev po razpisih iz leta 2017 in 2018, ko se letu 2020 še 

spremlja, planirali 859,62 zaposlenih. Plan je bil presežen  za 43,45 delovnih mest. Glede na 

cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno 

usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku 

števila zaposlenih presežen za 9,2% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji. 

 
Tabela 29: Spremljanje realizacije delovnih mest za instrument male začetne naložbe po 

letih na podravskem delu problemskega območja 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2017 2018 2019 2020* 

Planirano število zaposlenih (iz ur) 742,33 815,78 851,35 859,62 

Realizacija števila zaposlenih (iz ur) 750,10 855,20 929,68 903,07 

Odstopanja realizacija - plan 7,77 39,42 78,33 43,45 

Odstopanja realizacija - plan   % 1,05 4,83 9,2 5,06 

* načrtovano št. delovnih mest v letu 2020 na podravskem delu problemskega območja 
 
 
Glede na povečano število zaposlenih glede na plan se je ustrezno zmanjšal kazalnik 

dodane vrednosti na zaposlenega.  

Tabela 30: Dodana vrednost na zaposlenega na podravskem delu problemskega območja 

DODANA VREDNOST / 

ZAPOSL. 2017 2018 

 

2019 

 

2020 

Povprečna planirana 

dod.vred./zap. 

74.007,64 46.237,63 48.461,66 53.522,84 

Povprečna realiz. 

dod.vred./zap. 

78.314,78 44.330,71 43.487,29 46.512,75 

Odstopanja realizacija - plan 4.307,14 -1.906,92 -4.974,37 -7.010,09 

 
 
Na podlagi financiranih investicij trenutno ocenjujemo, da je bilo ustvarjenih skupaj 
309 novih delovnih mest. Ob pomoči tudi drugih dejavnikov pa se je skupno število 
delovnih mest v teh podjetjih, ki so prejela nepovratna sredstva v letih 2015, 2016, 2017 in 
2018, povečalo za 655.  
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Tabela 31: Št. podprtih začetnih investicij podjetij in ustvarjenih delovnih mest 

Leto izvedbe javnega 
razpisa in začetnih 

investicij 

Št. podprtih 
investicij 
podjetij 

Neto ustvarjena nova 
delovna mesta 

Ustvarjena nova 
delovna mesta v 

podjetjih 

2015 11 40 123 

2016 30 105 272 

2017 26 66 127 

2018 36 98 133* 

Skupaj 103 309 655 

*3 leta po investiciji poteče 2021, zato podatek še ni dokončen 

 
Na podlagi izvedene analize je mogoče ugotoviti, da je ne glede na javnozdravstveno in 
gospodarsko krizo v letih 2020 in 2021, instrument malih začetnih naložb programa 
spodbujanja konkurenčnosti upravičil pričakovanja in dosegel svoj namen. 
 
 
 
5.1.1.2 Instrument 1, Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb 
 
V letih 2014 in 2015 je bil ukrep namenjen sofinanciranju večjih začetnih naložb v podjetjih, ki 
ustvarjajo nova delovna mesta. Podjetjem se sredstva lahko dodelijo kot subvencija do 
500.000 EUR za začetno investicijo in/ali za raziskave in razvoj.  
 
V letu 2014 je MGRT je v Uradnem listu RS št. 20, z dne 21.3.2014, objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na 
območju Maribora s širšo okolico, v višini 3,3 milijone EUR (1.641.000 EUR za leto 2014 in 
1.678.000 EUR za leto 2015). Od 67 prijaviteljev so vloge bile odobrene 16 podjetjem, do 
dejanskega podpisa pogodb o sofinanciranju pa je prišlo s 15 podjetji. Začetno investicijo je 
dejansko izvedlo 14 podjetij.  
 
V dveh letih izvajanja instrumenta na osnovi izvedenega javnega razpisa v letu 2014 je 
bilo podprtih 14 podjetij, ki so prejela subvencije za izvedene začetne investicije v 
višini 1.171.392,12 EUR v letu 2014 in 752.403,70 EUR v letu 2015 oz. skupaj 
1.923.795,82 EUR. 
 
Javni razpis je bil izveden na podlagi sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih 
pomoči (št. priglasitve: BE01-1783262-2007). Plačila so bila izvršena iz proračunske 
postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 
2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Na podlagi podpisanih pogodb je bilo predvideno, da bo ustvarjenih 118 novih delovnih mest.  
Na osnovi izvedenega ukrepa je bilo realiziranih najmanj 119 novih zaposlitev. 
 
V letu 2016 je bil ta ukrep nadomeščen z ukrepom z nazivom subvencije za spodbujanje 
investicij zaradi spremembe v višini sofinanciranja (poslej nad 500.000 EUR), kot je podano v 
nadaljevanju. 
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5.1.1.3 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. Ukrep namenjen sofinanciranju začetnih naložb v 
podjetjih, ki ustvarjajo nova delovna mesta. 
 
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 razpis je prispelo 8 vlog, od tega 2 vlogi za 
problemsko območje Pokolpje in 6 vlog za problemsko območje Maribor s širšo okolico. Vse 
formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu z merili objavljenimi v razpisu 
in razpisni dokumentaciji. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog je MGRT sofinanciralo 
projekt začetne investicije enemu prijavitelju s problemskega območja Maribora z okolico. 
 
MGRT je v letu 20217 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 razpis je prispelo skupno 6 vlog, od tega 3 vloge za problemsko 
območje Pokolpje, 2 vlogi za problemsko območje Maribor s širšo okolico in 1 vloga za 
problemsko območje Hrastnik-Radeče-Trbovlje. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so 
bile ocenjene v skladu z merili in razvrščene po postopku objavljenem v razpisu in razpisni 
dokumentaciji. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog in razpoložljivih sredstev je MGRT na 
problemskem območju Maribora s širšo okolico odobrilo vlogo za izvedbo začetne investicije 
enega podjetja, vendar podjetje ni podpisalo pogodbe o sofinanciranju investicije ter 
posledično ni prejelo odobrenih nepovratnih sredstev. 
 
Za izvedbo ukrepa sta bila v letih 2016 in 2017 objavljena dva javna razpisa. Na podlagi 
javnega razpisa v letu 2016 je bila podprta začetna investicija enega podjetja, ki je 
prejelo subvencijo v višini 228.473,00 EUR v letu 2016 in 748.027,90 EUR v letu 2017 
oz. skupaj 976.500,90 EUR. 
 
Javni razpisi so bili izvedeni na podlagi regionalne shema državnih pomoči (št. priglasitve: 
BE02-2399245-2014). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni 
ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Skladno s pogodbo s podjetjem, ki je prejelo sredstva, je bilo predvideno, da bo ustvarjenih 
26 novih delovnih mest. Na osnovi izvedenega ukrepa je bilo realiziranih najmanj 26 
novih zaposlitev. 
 
 
 
5.1.2 Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, 
z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere 
 
5.1.2.1 Instrument 2, Dejavnost 1: Mikrokrediti 
 
V skladu s programom instrument rešuje problem likvidnosti ter povečevanja stroškov 
financiranja mikro in malih podjetij ter drugih subjektov, ki izvajajo gospodarsko dejavnost na 
problemskem območju. Namen instrumenta je dejavno poseči na trg dostopa do virov 
financiranja v segmentu mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) za premostitev 
bančnega krča. Skladno s programom je izvajalec instrumenta Slovenski podjetniški sklad. 



 

PETO LETNO - KONČNO 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 

 

 

47 

 
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 EUR, od tega je bilo razpisano za Maribor s širšo okolico 4.220.000 EUR. 
Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje 
rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. 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 pred podpisom pogodb odstopili 4 upravičenci 
(99.950,00 EUR), zato je bilo podpisanih 112 pogodb v skupni višini 2.661.260,50 EUR. 
Zaradi različnih razlogov (naknadni odstopi podjetij od kreditnih pogodb, vračilo sredstev 
zaradi preseženega pravila de minimis,…) je bilo dejansko realiziranih 2.286.260,50 EUR 
kreditnih sredstev za 97 podprtih projektov. 
 
Slovenski podjetniški sklad je 29.12.2017 v Uradnem listu RS št. 80/2017 objavil javni razpis 
P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji v vrednosti 
12.000.000,00 EUR. Od tega je bilo za problemsko območje Maribora s širšo okolico 
razpisanih 4.220.000,00 EUR. Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov 
financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih 
vlaganj. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 25.000 EUR. 
Pogodbena fiksna letna obrestna mera znaša 1,1 %.  
 
 
Tabela 32: Seznam podpisanih kreditnih pogodb v okviru razpisa P7R 2017 - Mikrokrediti na 

problemskih območjih v Republiki Sloveniji 

Zap. 
št. 

Prejemniki sredstev 
Naziv 
občine 
prejemnika 

Znesek 
projekta 

(EUR) 

Odobren 
znesek 

mikrokredita 
(EUR) 

1. 
AB SANACIJE, specializirana gradbena dela, Srečko 
Kovačec s.p. 

Hoče – 
Slivnica  

42.000,00 25.000,00 

2. 
Active podjetje za trgovsko, turistično in gostinsko 
dejavnost d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

3. 
Active podjetje za trgovsko, turistično in gostinsko 
dejavnost d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

4. ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

5. ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

6. 
AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, 
d.o.o. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

7. 
AKZ INTEGRAL, Andrej Zorec s.p., tehnično in poslovno 
svetovanje, izvajanje protikorozijske zaščite in druge 
storitve 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

8. 
AKZ INTEGRAL, Andrej Zorec s.p., tehnično in poslovno 
svetovanje, izvajanje protikorozijske zaščite in druge 
storitve 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

9. ALTEGA, družba za proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o. Maribor 39.000,00 25.000,00 

10. Aritmija, oglaševalska agencija, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

11. ATRIVA, proizvodnja svetilk in urbane opreme d.o.o. 
Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

12. ATRIVA, proizvodnja svetilk in urbane opreme d.o.o. 
Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 
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13. 
AVTODVIGALA, gradbeništvo, storitvena in posredniška 
družba d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

61.244,00 25.000,00 

14. AVTOPREVOZNIŠTVO DRAGAN UNUK S.P. Maribor 30.000,00 25.000,00 

15. 
BIOENERGA, OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO 
GREGOR FREŠER S.P. 

Hoče – 
Slivnica 

30.500,00 25.000,00 

16. 
BIOENERGA, OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO 
GREGOR FREŠER S.P. 

Hoče – 
Slivnica 

30.500,00 25.000,00 

17. BO-KO AGRO, posredništvo in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

18. BO-KO AGRO, posredništvo in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

19. BORO TRANS, Sebastijan Lorber s.p., prevozi Maribor 30.000,00 25.000,00 

20. BORO TRANS, Sebastijan Lorber s.p., prevozi Maribor 30.000,00 25.000,00 

21. BUMERANG, ozvočenje in organizacija prireditev, d.o.o. Kungota 30.000,00 25.000,00 

22. BUMERANG, ozvočenje in organizacija prireditev, d.o.o. Kungota 30.000,00 25.000,00 

23. CESTNI TOVORNI PROMET ANDREJ REMŠAK S.P. 
Selnica ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

24. CESTNI TOVORNI PROMET ANDREJ REMŠAK S.P. 
Selnica ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

25. CHIP TEHNIKA, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

26. CHIP TEHNIKA, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

27. CNC TEO, Teodor Vrtič s.p., strojna obdelava kovin Maribor 42.000,00 25.000,00 

28. CNC TEO, Teodor Vrtič s.p., strojna obdelava kovin Maribor 29.500,00 25.000,00 

29. 
CREO NOVA, gostinstvo in poslovanje z nepremičninami, 
d.o.o. 

Maribor 32.000,00 25.000,00 

30. 
CREO NOVA, gostinstvo in poslovanje z nepremičninami, 
d.o.o. 

Maribor 35.000,00 25.000,00 

31. DB GRAFIKA, tiskarna, storitve in trgovina d.o.o. 
Hoče – 
Slivnica 

10.100,00 8.500,00 

32. 
DEKORINA export-import, trgovina, zastopstvo in storitve 
d.o.o. 

Maribor 25.734,28 21.874,00 

33. DKI, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 35.000,00 25.000,00 

34. 
Evroaktiv trgovsko, transportno, gradbeno in storitveno 
potjetje d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

35. 
Evroaktiv trgovsko, transportno, gradbeno in storitveno 
potjetje d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

36. FACE, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Maribor 25.010,00 21.258,50 

37. 
GEODRILL PODJETJE ZA RAZISKOVALNO 
PROIZVODNE STORITVE IN GRADBENIŠTVO D.O.O. 

Maribor 27.700,00 23.500,00 

38. GERI COMPUTER, storitve in trgovina, d.o.o. 
Rače – 
Fram 

29.800,00 25.000,00 

39. GERI COMPUTER, storitve in trgovina, d.o.o. 
Rače – 
Fram  

30.000,00 25.000,00 

40. GOSTILNA ANDERLIČ, ANDERLIČ JOŽEF S.P. Maribor 31.000,00 23.000,00 

41. GOSTILNA ANDERLIČ, ANDERLIČ JOŽEF S.P. Maribor 25.900,00 22.000,00 

42. GOSTILNA VERNIK PRIMOŽ ŠAUPERL s.p. Ruše 26.888,68 22.800,00 

43. GOSTILNA VERNIK PRIMOŽ ŠAUPERL s.p. Ruše 29.481,62 25.000,00 

44. HERUS, podjetje za nepremičnine in storitve, d.o.o. Maribor 31.720,00 25.000,00 

45. IME, spletna trgovina, d.o.o. Maribor 36.000,00 25.000,00 
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46. IME, spletna trgovina, d.o.o. Maribor 51.000,00 25.000,00 

47. IN-FIT, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 29.500,00 25.000,00 

48. IN-FIT, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 29.500,00 25.000,00 

49. 
INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in 
detektivske storitve d.o.o. 

Maribor 27.700,00 23.000,00 

50. INTER PRENOVA proizvodnja in storitve d.o.o. 
Radlje ob 
Dravi 

25.189,77 20.500,00 

51. ITALCREAM BP trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

52. ITALCREAM BP trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

53. JAGGER, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o. Maribor 24.000,00 20.000,00 

54. JAGGER, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o. Maribor 24.000,00 20.000,00 

55. 
K&K Klajnšek. družba za prozvodnjo, trgovino, gostinstvo 
in storitve d.o.o. 

Maribor 29.420,00 25.000,00 

56. 
K2 finance & Kamrca nepremičnine, izterjava in pravno 
svetovanje d.o.o. 

Maribor 30.090,00 25.000,00 

57. K-GOST, gostinstvo in svetovanje, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

58. K-GOST, gostinstvo in svetovanje, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

59. 
KLIMANANO Boštjan Tischler s.p., montaža in servis 
klima naprav 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

60. 
KLIMANANO Boštjan Tischler s.p., montaža in servis 
klima naprav 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

61. 
KLOBASA družba za prevozniške storitve, trgovino in 
proizvodnjo d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

62. 
KLOBASA družba za prevozniške storitve, trgovino in 
proizvodnjo d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

63. KMETIJA ČAS, proizvodnja, predelava in prodaja, d.o.o. Pesnica 30.000,00 25.000,00 

64. KMETIJA ČAS, proizvodnja, predelava in prodaja, d.o.o. Pesnica 30.000,00 25.000,00 

65. Kometis d.o.o, trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje 
Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

66. Kometis d.o.o, trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje 
Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

67. 
LABORATORIJSKI SISTEMI, družba za tehnično 
preizkušanje, analizo, trgovino in storitve, d.o.o. 

Maribor  37.078,24 23.750,00 

68. LAJ, proizvodnja papirnatih vrečk in druge storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

69. LAJ, proizvodnja papirnatih vrečk in druge storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

70. 
LAMBO ELEKTRONIKA trgovina, izdelovanje igralnih 
avtomatov, izvoz - uvoz d.o.o. 

Maribor 35.896,00 25.000,00 

71. LARKSOFT programska oprema in storitve d. o. o. Maribor 29.595,00 25.000,00 

72. LIQUIDUS, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

73. LIQUIDUS, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

74. 
MARNIT trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje z 
naravnim kamnom d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

75. 
MARNIT trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje z 
naravnim kamnom d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

30.000,00 25.000,00 

76. MASIVA inženiring, trgovina, storitve d.o.o. 
Selnica ob 
Dravi 

31.988,00 25.000,00 
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77. MINI MARKET DRAGICA JANEZ BOBOVNIK S.P. 
Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

78. MINI MARKET DRAGICA JANEZ BOBOVNIK S.P. 
Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

79. MIZARSTVO JURAČ D.O.O. 
Radlje ob 
Dravi 

45.140,00 25.000,00 

80. MIZARSTVO JURAČ D.O.O. 
Radlje ob 
Dravi 

29.500,00 25.000,00 

81. 
MIZARSTVO MULEC, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina 
in storitve, d.o.o. 

Maribor 39.000,00 25.000,00 

82. 
MZ VET družba za veterinarske in druge storitve ter 
trgovino d.o.o. 

Pesnica 30.000,00 25.000,00 

83. 
MZ VET družba za veterinarske in druge storitve ter 
trgovino d.o.o. 

Pesnica 30.000,00 25.000,00 

84. NGON, trgovina ina storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

85. NIBO TRANS, prevozništvo in logistika, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

86. NIBO TRANS, prevozništvo in logistika, d.o.o. Maribor 27.700,00 22.700,00 

87. NJ, stavbno pohištvo in vrtnarstvo, d.o.o. 
Radlje ob 
Dravi 

29.500,00 25.000,00 

88. NJ, stavbno pohištvo in vrtnarstvo, d.o.o. 
Radlje ob 
Dravi 

29.500,00 25.000,00 

89. 
NM plus, družba za poslovno in davčno svetovanje ter 
ocenjevanje premoženja, d.o.o. 

Maribor 33.000,00 25.000,00 

90. ORAL KOVAŠTVO VRBNJAK,  PETER VRBNJAK S.P. Maribor 30.000,00 25.000,00 

91. 
PLOJ TRGOVINA, STORITVE IN PREVOZNIŠTVO 
D.O.O. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

92. 
PLOJ TRGOVINA, STORITVE IN PREVOZNIŠTVO 
D.O.O. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

93. 
PREVOZNIŠTVO JOCO, urejanje okolja, trgovina in 
servis, d.o.o. 

Šentilj 30.000,00 25.000,00 

94. PROARMIS, trgovina in druge storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

95. PROARMIS, trgovina in druge storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

96. 
PROSAN podjetje za trgovino in druge poslovne 
dejavnosti d.o.o. 

Maribor 29.500,00 25.000,00 

97. 
PROSAN podjetje za trgovino in druge poslovne 
dejavnosti d.o.o. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

98. ROGL, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

99. ROJAS, VELEPRODAJA, JASNA IVANEK S.P. Maribor 29.500,00 25.000,00 

100. S VAJS, logistika, d.o.o. 
Ribnica na 
Pohorju 

30.000,00 25.000,00 

101. SLIKOPLESKARSTVO BERDNIK FRANC S.P. 
Radlje ob 
Dravi 

17.700,00 15.000,00 

102. SLIKOPLESKARSTVO BERDNIK FRANC S.P. 
Radlje ob 
Dravi 

29.500,00 25.000,00 

103. SLOLUKS institut za svetlobno tehniko d.o.o. 
Hoče – 
Slivnica  

32.859,85 25.000,00 

104. SLOLUKS institut za svetlobno tehniko d.o.o. 
Hoče – 
Slivnica  

32.859,85 25.000,00 
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105. 
SOVEN predilnica srblin, proizvodnja, trgovina, storitve in 
turizem d.o.o. 

Selnica ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

106. 
SOVEN predilnica srblin, proizvodnja, trgovina, storitve in 
turizem d.o.o. 

Selnica ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

107. Sport-mark d.o.o., marketing in svetovanje Pesnica 29.420,00 25.000,00 

108. Sport-mark d.o.o., marketing in svetovanje Pesnica 29.420,00 25.000,00 

109. STORMA, prodaja strojev in opreme, Igor Meglič s.p. Maribor 29.420,00 25.000,00 

110. 
SVETOVANJE-CONSULTING, DARINKA MRAVLJAK 
S.P. 

Radlje ob 
Dravi 

30.866,00 25.000,00 

111. SYKOFIN METAL, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

112. SYKOFIN METAL, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

113. ŠEGA SLAVKO S.P. - TRANSPORT IN TURIZEM Podlehnik 30.000,00 25.000,00 

114. ŠEGA SLAVKO S.P. - TRANSPORT IN TURIZEM Podlehnik 30.000,00 25.000,00 

115. 
ŠOLA VOŽNJE FELIX, dejavnost vozniških šol, SREČKO 
GOSTENČNIK, S.P. 

Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

116. 
TAJHMAN TURIZEM, prevozništvo, posredništvo, 
gostinstvo, najemi, trgovina in storitve, d.o.o. 

Maribor 29.500,00 25.000,00 

117. 
TAJHMAN TURIZEM, prevozništvo, posredništvo, 
gostinstvo, najemi, trgovina in storitve, d.o.o. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

118. 
TERA-VIZIJA, posredovanje, računovodstvo, trgovina in 
storitve d.o.o. 

Hoče – 
Slivnica 

29.500,00 25.000,00 

119. 
TESNILA BOGADI PODJETJE ZA PROIZVODNJO, 
TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

120. 
TESNILA BOGADI PODJETJE ZA PROIZVODNJO, 
TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. 

Maribor 29.500,00 25.000,00 

121. TI MI ON, družba za storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Maribor 30.118,00 25.000,00 

122. 
TOP-DENTAL, družba za zobozdravstvene storitve in 
svetovanje, d.o.o. 

Maribor 33.644,56 25.000,00 

123. UD TEH, trgovina in storitve, d.o.o. Maribor 30.000,00 25.000,00 

124. 
URBANI S.P.A. SALON NEGE TELESA - posredovanje in 
trgovina d.o.o. 

Maribor 30.800,00 25.000,00 

125. VICOM trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Maribor 35.000,00 25.000,00 

126. VICOM trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Maribor 35.000,00 25.000,00 

127. 
Vita RE, Inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, 
Dušan VUKAŠINOVIĆ s.p. 

Gorišnica 32.819,66 25.000,00 

128. 
VOJKO KRAUTBERGER S.P. ŠPEDICIJA IN 
PREVOZNIŠTVO 

Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

129. 
VOJKO KRAUTBERGER S.P. ŠPEDICIJA IN 
PREVOZNIŠTVO 

Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 

130. 
VRATKO SERVIS, družba za storitve, proizvodnjo in 
trgovino, d.o.o. 

Maribor 32.571,00 25.000,00 

131. 
WEBO MARIBOR dekontaminacija proizvodi in oprema 
d.o.o. 

Maribor 29.500,00 25.000,00 

132. 
WEBO MARIBOR dekontaminacija proizvodi in oprema 
d.o.o. 

Maribor 30.000,00 25.000,00 

133. ZEMELJSKA DELA BRICMAN, Tomaž Bricman, s.p. 
Radlje ob 
Dravi 

30.000,00 25.000,00 
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134. 
ZOBARNICA, družba za zobozdravstvo, storitve, 
svetovanje in trgovino, d.o.o. 

Maribor 29.011,96 24.660,00 

      4.112.386,47 3.287.542,50 

 
Sklad je prejel 174 vlog s problemskega območja Maribora s širšo okolico, od tega je bilo 
odobrenih 138 vlog. Krediti so bili odobreni v skupni vrednosti 3.387.542,50 EUR za projekte 
v skupni vrednosti 4.231.386,47 EUR. Od teh so pred podpisom pogodbe odstopili 4 
upravičenci (100.000,00 EUR), zato je bil/o podpisanih 134 pogodb v skupni višini 
3.287.542,50 EUR za projekte v skupni vrednosti 4.112.386,47 EUR. Naknadno so podjetja 
odstopila od kreditnih pogodb za 5 projektov. Končnim upravičencem je bilo izplačano 
3.162.542,50 EUR kreditnih sredstev za 129 podprtih projektov.  
 
Sredstva so bila dodeljena v skladu s shemo državnih pomoči Program izvajanja finančnih 
spodbud MGRT - de minimis (št. sheme: M001-2399245-2015), z dne 9.5.2016. Plačila so 
bila izvršena iz proračunske postavke 160224 - Problemska območja za proračunskega 
uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
 
Tabela 33: Realizacija kreditnih sredstev, št. podprtih projektov podjetij in ustvarjenih 

delovnih mest instrumenta mikrokrediti 

Javni razpis Leto realizacije 
Realizacija 
kreditnih 

sredstev (v EUR) 

Št. podprtih 
projektov 
podjetij 

Ustvarjena neto 
delovna mesta* 

P7R 2016 2017 2.286.260,50 97 34 

P7R 2017 2018 3.162.542,50 129 17 

Skupaj   5.448.803,00 226 51 

*seštevek povečanja in zmanjšanja delovnih mest po podjetjih po izvedbi projektov 

 
V obdobju od objave prvega javnega razpisa v letu 2016 do zaključka leta 2018 je bilo 
v okviru instrumenta mikrokrediti realiziranih 5.448.803,00 EUR kreditnih sredstev. V 
tem obdobju je bilo podprtih 226 projektov podjetij in ustvarjenih skupaj 51 neto 
delovnih mest v podjetjih, kar pomeni, da je v seštevku delovnih mest vključeno tudi 
zmanjšanje delovnih mest v posameznih podjetjih zaradi različnih vplivov poslovanja. 
 
 
5.1.2.2 Instrument 2, Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere 
 
Instrument je bil namenjen subvencioniranju obrestne mere za obstoječe in/ali nove 
komercialne kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih 
podjetnikov ter zadrug, ki so izpolnjevali s posameznimi razpisi določene pogoje. Subvencija 
je predstavljala do 50 % skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja programa še 
niso zapadli. Upravičenci, ki so oddali popolno vlogo na javni razpis ter izpolnjevali vse 
razpisne pogoje, so prejeli subvencijo, izračunano v višini do 50 % skupne obrestne mere 
najetega kredita. Najnižji znesek subvencije je bil 2.000 EUR. Za subvencijo obrestne mere 
je podjetje lahko pridobilo največ 200.000 EUR oz. sredstva do zgornje meje po pravilu »de 
minimis«.  
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Na prvi javni razpis Mariborske razvojne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
61/2014, dne 8.8.2014, je prispelo 29 vlog. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile 
ocenjene v skladu z merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Subvencije so 
bile dodeljene 19 podjetjem v skupni višini 99.749,74 EUR. Rezultati so bili objavljeni 6. 
10.2014 na spletni strani MRA. 
 
Na drugi javni razpis Mariborske razvojne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
66/2014, dne 12.9.2014, je prispelo 43 vlog. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so 
bile ocenjene v skladu z merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Subvencije 
so bile dodeljene 30 podjetjem v skupni višini 373.170,20 EUR. Rezultati so bili objavljeni 13. 
11. 2014 na spletni strani MRA. 
 
Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite je bil objavljen 
dne 28.8.2015 v Uradnem listu RS št. 62/2015. Na razpis je pravočasno prispelo 83 vlog, 
med katerimi je 62 prijaviteljev izpolnjevalo razpisne pogoje in jim je bila odobrena 
subvencija obrestne mere. 5 vlog je bilo zavrženih in 16 zavrnjenih. Podjetja so prejela 
nepovratna sredstva v skupni višini 567.651,75 EUR. 
 
 
Tabela 34: Realizacija subvencij obrestne mere za komercialne kredite 

Javni razpis Leto realizacije 

Realizacija 
subvencij 

komercialnih 
kreditov 

Realizacija 
subvencij 

komercialnih 
kreditov 

Št. 
subvencioniranih 

kreditov 

1.JR SOM 

2014 

99.749,74 

472.919,94 

19 

2.JR SOM 373.170,20 30 

3.JR SOM 2015 567.651,75 567.651,75 62 

Skupaj   1.040.571,69 1.040.571,69 111 

 
 
MRA je v sodelovanju z RRA Koroška v letih 2014 in 2015 izvedla tri javne razpise, v 
okviru katerih je bilo subvencioniranih skupaj za 111 kreditov upravičencev in 
dodeljeno skupno 1.040.571,69 EUR nepovratnih sredstev za subvencijo obrestne 
mere za komercialne kredite.  
 
Instrument se je izvajal po shemi državne pomoči Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, de minimis (št. priglasitve M002-
5715334-2007/I – ukrep 4.2. spodbujanje investicijskih vlaganj malih in srednje velikih 
podjetij z dolžniškimi viri) ter shemi de minimis pomoči »Program spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico« (št. priglasitve: M001-5778336-2014). Plačila so 
bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za 
proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Sprememba programa iz leta 2016 ni več predvidevala sredstev za to dejavnost, zaradi 
česar je njeno izvajanje zaključeno.  
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5.1.2.2 Instrument 2, Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije 
 
V skladu s programom instrument rešuje problem likvidnosti ter povečevanja stroškov 

financiranja mikro in malih podjetij ter drugih subjektov, ki izvajajo gospodarsko dejavnost na 

problemskem območju. Namen instrumenta je dejavno poseči na trg dostopa do virov 

financiranja v segmentu mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) za premostitev 

bančnega krča. Skladno s programom je izvajalec instrumenta Slovenski regionalno razvojni 

sklad.  

 

Namen instrumenta Ugodni razvojni krediti za investicije je pomoč podjetjem pri izvajanju 

investicij. Upravičencem je do zgornje meje državnih pomoči dana možnost kombinacije 

Instrumenta 1 (subvencija za spodbujanje investicij) in Instrumenta 2 (ugoden kredit za 

investicijo). 

 

Slovenski regionalno razvojni sklad je dne 3.2.2017 v Uradnem listu RS št. 5/2017 objavil 

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih 

območjih v Republiki Sloveniji, s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS št. 

45/2017, št. 66/2017 ter št. 72/2017. 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.  

 
Višina kredita je morala biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR. 
Fiksna obrestna mera je bila določena v višini 0,01 % letno, doba vračanja pa največ 11 let, z 
možnostjo 2 letnega moratorija. Upravičeni stroški so bili nakup, gradnja ali obnova 
nepremičnin, nakup strojev in opreme ter nematerialne naložbe (do 20%). Sprva je bilo 
razpisano skupno 10,0 mio EUR posojil, s spremembami razpisa pa se je razpisani znesek 
povečal na skupno 20,0 mio EUR. Skupni razpisani znesek za problemsko območje Maribor 
s širšo okolico je znašal 7.020.000,00 EUR.  
 
Za Maribor s širšo okolico je bilo za leto 2017 odobrenih 6 kreditov v skupni vrednosti  
projektov 2.394.520,00 EUR. Podpisanih je bilo 6 kreditnih pogodb in izplačanih 
1.754.554,25 EUR kreditnih sredstev. 
 
Dodeljevanje kreditov po tem razpisu se je nadaljevalo tudi za leto 2018, za katero je bilo 
podpisanih 7 kreditnih pogodb in izplačanih 2.173.009,81 EUR kreditnih sredstev. 
 
 
Tabela 35: Seznam realiziranih kreditnih pogodb za leto 2018 v okviru Javnega razpisa za 

ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji 
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Zap. 
št.  

Naziv vlagatelja 
Občina 
lokacije 
projekta 

Akronim projekta 

priznana 
vrednost 
projekta 
brez DDV 

Znesek 
sklenjene 
pogodbe 

1 ALTBAUER, d.o.o. Podvelka NAKUP OBJEKTA 121.550,00 90.000,00 

2 EX d.o.o. Hoče- Slivnica 
AVTOSERVISNI 
CENTER 

295.355,56 221.500,00 

3 FEWI d.o.o. Maribor CNC STRUŽNI CENTER 260.834,00 195.625,50 

4 
INTER PRENOVA 
d.o.o. 

Radlje ob Dravi ADAPTACIJA OBJEKTA 170.580,72 127.935,00 

5 IOS, d.o.o. Maribor "ZERO WASTE" 150.550,00 112.912,00 

6 
LESDOM SALON 
POHIŠTVA, d.o.o. 

Maribor PRODAJNI CENTER 832.285,00 492.637,31 

7 PROEN d.o.o. Hoče - Slivnica GRADNJA OBJEKTA  1.243.216,03 932.400,00 

  Skupaj     3.074.371,31 2.173.009,81 

 
 
Slovenski regionalno razvojni sklad je iz preostanka sredstev po javnem razpisu iz leta 2017, 
dne 26.4.2018 v Uradnem listu RS št. 29/2018 objavil nov javni razpis, in sicer Javni razpis 
za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z 
visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, s spremembami in dopolnitvami v  
Uradnem listu RS, št. 46/2018 z dne 6.7.2018, št. 62/2018 z dne 21.9.2018, št. 70/2018 z 
dne 2.11.2018 ter št. 76/2018 z dne 30.11.2018. Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih 
posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih je znašala 17.854.946,59 EUR, od tega 5.772.027,50 za problemsko 
območje Maribora s širšo okolico v znesku 2.262.027,50 EUR. 
 
Višina posojila je morala biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR. 
Upravičenci so bili mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske 
družbe, s.p.-ji ter zadruge. Upravičenci morajo z odobrenim projektom 2 leti po njegovem 
zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter najmanj ohraniti oz. 
povečati število zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega 
procesa. Upravičeni stroški projekta so zajemali nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-
instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje, nakup strojev in 
opreme ter nakup nematerialnih naložb. 
 
 
Tabela 1: Seznam realiziranih kreditnih pogodb za leto 2018 v okviru Javnega razpisa za 
ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji 

Zap. 
št.  

Naziv 
vlagatelja 

Občina 
lokacije 
projekta 

Akronim projekta 
 Priznana vrednost 
projekta brez DDV  

 Višina sklenjene 
pogodbe  

1 
STINAKO 
d.o.o. 

Maribor 

Nakup novih 
strojev za novo 
proizvodno 
dejavnost 

               968.780,00                   724.705,82    
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2 
MAJDA FS 
d.o.o. 

Maribor 
OBNOVA OBJEKTA 
FRIZERSTVO 
ŠKARICA 

                 57.936,16                     43.000,00    

  Skupaj                1.026.716,16                   767.705,82    

 

Za Maribor s širšo okolico sta bila za leto 2018 odobrena 2 kredita v skupni vrednosti  
projektov 1.026.716,16 EUR. Podpisani sta bili 2 kreditni pogodbi in izplačanih                
767.705,82 EUR kreditnih sredstev. 
 
Dodeljevanje kreditov po tem javnem razpisu se je nadaljevalo tudi za leto 2019, za katero je 
bilo podpisanih 9 kreditnih pogodb in izplačanih 1.941.082,00 EUR kreditnih sredstev. 
 
Tabela 36: Seznam realiziranih kreditnih pogodb za leto 2018 v okviru Javnega razpisa za 

ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v 
 

Zap. 
št. 

Naziv vlagatelja 
Občina 

vlagatelja 
Akronim projekta 

 Priznana 
vrednost 

projekta brez 
DDV (v EUR)  

 Višina 
sklenjene 

pogodbe (v 
EUR)  

1 PLANA S d.o.o. Maribor PETMAX         339.577,31            254.682,00    

2 MATIAS 2 d.o.o. Maribor Logistični center         172.155,85            127.000,00    

3 ECU d.o.o. Pesnica 

VZPOSTAVITEV NOVE 
PE NA LOKACIJI 
PESNICA PRI 
MARIBORU 32B 

        600.000,00            400.000,00    

4 TIŠMA d.o.o. Maribor 
GRADBENA DELA IN 
NABAVA OPREME 

        204.438,93            153.000,00    

5 
MIZARSTVO MULEC 
d.o.o. 

Maribor 

NAK. PROIZVOD. HALE 
IN ADAPTACIJA, TER 
NAKUP NOVEGA 
STROJA 

          77.000,00              42.000,00    

6 
DUŠAN PEČEČNIK 
s.p. 

Radlje ob 
Dravi 

NAKUP 
NAJSODOBNEJŠE CNC 
CIKLIČNE STRUŽNICE S 
KONTROLNO ENOTO 

        101.970,00              76.000,00    

7 PROPLUS d.o.o. Maribor NAKUP PROSTOROV          247.200,00    185.400,00 

8 FEWI d.o.o. Maribor 
2-VRETENSKA CNC 
STRUŽNICA 

        160.000,00            120.000,00    

9 
BERT, BERNHARD 
PUŠNIK S.P. 

Radlje ob 
Dravi 

NAKUP PROIZVODNE 
HALE 

        777.828,00            583.000,00    

  Skupaj         2.680.170,09        1.941.082,00    
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Sredstva se dodeljujejo skladno z Uredbo dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št 93/14) in regionalno shemo državnih pomoči 
(št. sheme: BE02-2399245-2014). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 160224 - 
Problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. 
 
Tabela 37: Realizacija kreditnih sredstev, št. podprtih projektov podjetij in ustvarjenih 

delovnih mest instrumenta ugodni razvojni krediti 
 

Javni razpis 
Leto 

realizacije 

Višina 
pogodbe/ 
realizacija 
kreditnih 
sredstev 

Št. podprtih 
projektov 
podjetij 

Načrtovano 
povečanje 
delovnih 

mest 

Leto 
realizacije 

Realizacija 
kreditnih 

sredstev po 
letih 

JR 2017 
razvojna 
posojila - ZBP 

2017 1.754.554,25 6 75 2017 1.754.554,25 

2018 2.173.009,81 7 49 

2018 2.940.715,63 Skupaj 3.927.564,06 13 124 

JR 2018 
razvojna 
posojila - 
ZBP2 

2018 767.705,82 2 14 

2019 1.941.082,00 9 21 
2019 1.941.082,00 

Skupaj 2.708.787,82 11 35 

Skupaj   6.636.351,88 24 159   6.636.351,88 

 
 
V obdobju od objave prvega javnega razpisa v letu 2017 do zaključka objavljenega 
javnega razpisa iz leta 2018 v letu 2019 je bilo v okviru instrumenta ugodni razvojni 
krediti realiziranih 6.636.351,88 EUR kreditnih sredstev. V tem obdobju je bilo podprtih 
24 projektov podjetij in načrtovano povečanje 159 delovnih mest. 
 
 
 
5.1.3 Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih 
mest 
 
Na problemskem območju se povečuje število brezposelnih in tudi raven podjetniške 
aktivnosti je zelo nizka, zato je namen instrumenta spodbujanje podjetniške kulture in 
aktiviranje podjetniške dejavnosti med celotnim prebivalstvom (mladi, brezposelni, starejši, 
zaposleni, podjetja itd.) s povezovanjem vseh akterjev podpornega okolja na problemskem 
območju. Instrument se izvaja v dveh sklopih, ki sta opredeljena v nadaljevanju. 
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5.1.3.1 Instrument 3, Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega 
okolja (Coworking) 
 
Namen instrumenta je bil aktiviranje podjetniškega potenciala prebivalcev problemskega 
območja ter njihovo vključevanje v podjetniške procese. Cilji instrumenta so bili pritegnitev 
ciljnih skupin v podjetništvo, identifikacija posameznikov s podjetniškimi idejami, aktiviranje 
podjetniškega potenciala problemskega območja in zmanjšanje razvojnega zaostanka. 
 
Ciljna skupina projekta so bili prebivalci problemskega območja, to so mladi, podjetni, ki že 
imajo izoblikovano poslovno idejo ali pa jo šele razvijajo kot tudi samostojni podjetniki, 
ustvarjalci iz svobodnih poklicev kot tudi zreli podjetniki. Dobrodošli so bili torej vsi, ki želijo 
ustvarjati v podjetniško podprtem okolju. Namen je bil oblikovati podjetniško skupnost, kjer se 
kalijo nove in prodorne ideje, ki pripomorejo k razvoju poslovnih podjemov njenih članov.  
 
Sklenjena je bila pogodba o med MGRT in MRA, ki ga izvaja MRA v sodelovanju z 
institucijami v okviru regijske razvojne mreže podravske in koroške razvojne regije.  
 
Že v letu 2014 so pričele pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev prostora CWMB. V skladu s 
poročilom MRA je za izvajanje coworkinga bilo potrebno najprej zagotoviti ustrezne prostore, 
pri čemer se je kot najbolj gospodarna in racionalna izkazala odločitev, da se program 
CWMB izvede v poslovni zgradbi KPD, ki je v lasti MRA (najnižji stroški obratovanja, 
možnost širitve prostorov ter neposredna bližina nakupovalnega središča, kjer je največja 
koncentracija in fluktuacija prebivalstva v Mariboru). 
 
 V začetku 2015 je bil najprej organiziran teden odprtih vrat, kjer je vsak dan bila vabljena 
druga ciljna skupina potencialnih uporabnikov (študenti, podjetniki, ponudniki dobrega 
počutja, podporno okolje…). Uradne otvoritve se je udeležilo preko 50 uglednih 
predstavnikov, med katerimi sta bila častna govornika minister Počivalšek in podžupanja 
Jelka Černivec. Od svoje otvoritve naprej je CWMB privabljal vedno večje število 
uporabnikov ter organiziral najrazličnejše dogodke, ki so pritegnili od 6 pa vse do 74 
obiskovalcev. Do konca leta je CWMB pridobil 128 članov ter skupno organiziral 60 
dogodkov. V mesecu novembru se je oblikoval konzorcij CW prostorov problemskega 
območja, ki je bil ustanovljen 6. 11. 2015. Podpisu konzorcijske pogodbe je sledila priprava 
delovnega programa za obdobje 1.11.2015-31.10.2016, skladno s katerim so člani konzorcija 
izvajali aktivnosti do konca koledarskega leta 2015.  
 
Sodelovalo je 10 konzorcijskih partnerjev na problemskem območju, tako iz Podravja kakor 
tudi Koroške. Do konca leta 2015 je bilo v vseh konzorcijih skupno približno 1.000 
vključitev v coworking aktivnosti, kjer so udeleženci razvijali podjetniške ideje. 
 
V letu proračunskem letu 2015 je bilo realiziranih 120.617 EUR za izvedene aktivnosti 
coworking prostorov problemskega območja in v letu 2016 128.860,56 EUR, pri čemer so se 
aktivnosti za obdobje mesecev november in december 2015 poročale in stroški zanje 
uveljavljali v Zahtevku za izplačilo št. 7, izstavljenem 28. 1. 2016. Plačila so bila izvršena iz 
proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega 
uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
V letih 2015 in 2016 je za izvedene aktivnosti konzorcija Coworking prostorov 
problemskega območja Maribor s širšo okolico bilo realiziranih skupaj 249.477,96 
EUR.  
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V skladu s programom izvedba instrumenta ni predstavljala državne pomoči. Plačila so bila 
izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za 
proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Sprememba programa iz leta 2016 ni več predvidevala sredstev za ta sklop, zaradi česar je  
bilo njegovo izvajanje zaključeno. 
 
 
 
5.1.3.2 Instrument 3, Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva (PVSP) 
 
Podjetno v svet podjetništva je model podjetniškega usposabljanja brezposelnih oseb, ki se 
je v letih 2013 in 2014 uspešno izvajal v vseh 12 slovenskih regijah. Po programu je bila 
ciljna skupina razširjena na brezposelne osebe s IV. in V. stopnjo izobrazbe ter na starejše 
osebe, ki predstavljajo večji delež v strukturi brezposelnih oseb na problemskem območju. 
PVSP za problemsko območje, kot je program bil poimenovan zaradi razlikovanja od 
operacije Podjetno v svet podjetništva, je namenjen spodbujanju podjetništva in odpiranju 
novih delovnih mest v podjetništvu z ustreznim usposabljanjem, motiviranjem in 
mentorstvom. 
 
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. Cilji programa so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki 
usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanja ter 
zagon novih podjetij. 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 ali idej.  
 
Udeležence so izbirale strokovne komisije, v katerih so sodelovali predstavniki razvojnih 
agencij, zunanji mentorji ter predstavniki območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje, ki je 
za predmetno ciljno skupino ključni regionalni partner. Komisija je udeležence izbirala 
skladno s Poslovnikom o delu strokovne komisije programa PVSP za problemsko območje in 
na podlagi v naprej določenih kriterijev (pretekle izkušnje, pridobljena znanja in veščine, 
podjetniške lastnosti, poslovna ideja in možnost njene realizacije ter karierni cilji in motivacija 
za uspešno delo v programu).  
 
Izbrane udeležence se je na Mariborski razvojni agenciji (MRA) oz. RRA Koroška d.o.o. 
(RRA Koroška) zaposlilo za določen čas 4 mesecev, pri čemer so prejemali minimalno plačo, 
prav tako so jim pripadale vse pravice iz rednega delovnega razmerja. Udeleženci so v času 
izvajanja programa pripravili poslovne načrte za svoja bodoča podjetja, se udeleževali niza 
podjetniških usposabljanj, skozi katera so nadgrajevali svoje ideje, prav tako se jim je 
pomagalo pri vzpostavitvi stikov z bodočimi poslovnimi partnerji in strankami. 
  
Delo z udeleženci je potekalo predvsem individualno, saj so podjetniške ideje udeležencev 
ob vključitvi v program bile na različnih stopnjah, pri delu z jim pa je bilo potrebno upoštevati 
tudi njihove karakterne lastnosti. Naloga notranjih mentorjev je bila, da udeležencem 
pomagajo, jih motivirajo, usmerjajo in na podlagi svojih strokovnih znanj svetujejo pri razvoju 
in uresničitvi poslovnih idej. V izvajanje programa smo vključevali tudi zunanje izvajalce, 
mentorje in izkušene podjetnike, ki so udeležencem posredovali svoja znanja in izkušnje s 
strokovnega in podjetniškega vidika. 
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MRA in RRA Koroška sta z izvajanjem pričeli takoj po podpisu pogodbe z MGRT in v letu 
2014 objavili 4 javne pozive. V usposabljanje je bilo vključenih 10 udeležencev po 
prvem pozivu iz vsake RRA oz skupaj 20 udeležencev. Stroški izvedbe oz. izplačana 
nepovratna sredstva za izvedbo programa so v letu 2014 znašala skupaj 103.185,00 
EUR. 
 
V letu 2015 se je izvajalo 6 skupin usposabljanja PVSP, t.j. pričetek izvajanja 60 
udeležencev, ki so bili izbrani na podlagi javnih pozivov, objavljenih v letih 2014 (dva javna 
poziva) in 2015 (štirje javni pozivi). Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za 
izvedbo programa so v letu 2015 znašala skupaj 552.098,33 EUR. 
 
V letu 2016 se je na MRA in RRA Koroška izvajalo 6 skupin usposabljanja PVSP, t.j. 
pričetek izvajanja 41 udeležencev. Dve skupini usposabljanja sta bili izvedeni na podlagi 
poziva, ki je bil objavljen leta 2015, štiri skupine pa so bile vključene na podlagi javnih 
pozivov, objavljenih v 2016. Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za 
izvedbo programa so v letu 2016 znašala skupaj 595.348,60 EUR.   
 
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 oz. izplačana nepovratna sredstva za 
izvedbo programa so v letu 2017 znašala skupaj 410.880,65 EUR.  
 
V letu 2018 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 2018 usposabljanje zaključilo 20 udeležencev na MRA 
in 20 udeležencev na RRA Koroška. Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva 
za izvedbo programa so v letu 2017 znašala skupaj 411.096,21 EUR.     
 
Doseženi so učinki usposobitve vseh udeležencev programa, ki so bili vključeni v 
usposabljanje. Rezultati usposabljanja udeležencev v letu 2018 so navedeni v nadaljevanju. 
 
Rezultati 9. skupine MRA:  
- 2 udeleženca sta ustanovila s.p. 
- 1 se je vpisal v razvid kulturnih delavcev   
- 1 udeleženec je ustanovil društvo 
- 4 udeleženci so se zaposlili pri drugem delodajalcu.  
 
Rezultati 10. skupine MRA:  
- 1 udeleženec je odprl osebno dopolnilno delo 
- 1 udeleženec je ustanovil društvo 
- 1 udeleženec je ustanovil zavod.  
 
Rezultati 9. skupine RRA Koroška:  
- 4 udeleženci so registrirali podjetje: 
- 3 udeleženci so našli zaposlitev pri drugem delodajalcu (dvema je v tem času spremljanja 

iztekla pogodba o zaposlitvi); 
- 2 udeleženca sta v tem času registrirala osebno dopolnilno delo, preko katerega izvajata 

svojo dejavnost; 
 
Rezultati 10. skupine RRA Koroška:  
- 1 udeleženec je ustanovili s.p. 
- 4 udeleženke so se zaposlile pri drugem delodajalcu 
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- 1 udeleženka je ustanovila zavod 
- 1 udeleženka je v tem času registrirala osebno dopolnilno delo, preko katerega izvaja 

svojo dejavnost.  
 
Instrument oz. program PVSP se je izvajal na podlagi Mnenja o shemi ''de minimis'' pomoči 
''Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico - Podjetno v svet 
podjetništva« (št. priglasitve M004-2399245-2013). Plačila so bila izvršena iz proračunske 
postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 
2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Tabela 38: Realizacija nepovratnih sredstev in št. udeležencev 

Leto izvedbe 
Realizacija sredstev 
za izvedbo programa 

PVSP (v EUR9 

Število udeležencev, 
ki so pričeli 

usposabljanje  

Število 
usposobljenih 
udeležencev v 

programu PVSP 

2014 103.185,00 20 20 

2015 552.098,33 60 60 

2016 595.348,60 41 40 

2017 410.880,65 40 40 

2018 411.096,21 40 40 

Skupaj 2.072.608,79 201 200 

 
 
V obdobju izvajanja programa podjetno v svet podjetništva od pričetka v letu 2014 do 
zaključka v letu 2018 je bilo realiziranih 2.072.608,79 EUR nepovratnih sredstev. V 
pričetek usposabljanja je bil vključen 201 udeleženec, usposabljanje je uspešno 
zaključilo 200 oseb.  110 udeležencev je ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost 
oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu.  
 
Skladno z opredeljenimi cilji in namenom ter rezultatom v programu spodbujanja 
konkurenčnosti je instrument presegel pričakovanja, saj je več kot minimalno 40% 
udeležencev po zaključku programa ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se 
zaposlilo pri drugem delodajalcu. Na podlagi spremljanja udeležencev, ki so zaključili 
usposabljanje ocenjujemo, da je od 200 usposobljenih oseb 110 oseb ustanovilo ali 
soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu.  
 
 
5.1.4 Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij 
 
Skladno s programom 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 srednje velikim podjetjem za izboljšanje poslovanja 
in realizacijo razvojnih potencialov.  
 
Na podlagi programa in izvajalske pogodbe bi instrument morala izvajati pristojna razvojna 
agencija, vendar zaradi krčenja proračunskih sredstev, namenjenih izvajanju regionalne 
politike sredstva v letu 2015 niso bila zagotovljena, zato instrumenta ni bilo mogoče izvesti v 
celoti kot je bilo predvideno po programu. 
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V skladu z zmanjšanjem proračunskih sredstev za izvedbo regionalne politike, oz. za izvedbo 
ukrepov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, je ob sprejemu rebalansa 
proračuna 2015 bila sprejeta odločitev o omejitvi višine proračunskih sredstev za izvedbo 
razpisov za novoustanovljena podjetja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v 
znesku 1,5 mio EUR za vsa problemska območja z visoko brezposelnostjo. Posledično je 
bila sprejeta tudi odločitev, da enoten razpis za spodbude za novoustanovljena podjetja na 
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo hkrati izvede Slovenski podjetniški sklad. 
  
Slovenski podjetniški sklad je na javni razpis P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v 
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015, ki je bil objavljen dne 13.3.2015, 
prejel skupaj 288 vlog, od katerih jih je bilo 145 iz območja Maribora s širšo okolico (50%). 
Odobrenih je bilo 75 vlog, od katerih jih je bilo iz problemskega območja Maribora s širšo 
okolico 39 (52%). Prijaviteljem iz območja Maribora s širšo okolico je bilo odobreno skupno 
754.855 EUR nepovratnih sredstev. Naknadno so od pogodb odstopili 4 upravičenci. 
Končnim upravičencem je bilo izplačano 649.873,00 EUR sredstev za 35 projektov 
upravičencev. Ustvarjenih je bilo 20 delovnih mest. 
 
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 (EU del: 1.093.337,70 EUR, SLO del: 
364.445,90 EUR). Naknadno je od pogodb odstopilo 8 upravičencev. Končnim 
upravičencem je bilo izplačano za 997.424,94 EUR subvencij za 30 podprtih projektov. 
V letu 2016 je bilo realizirano 448.832,93 EUR nepovratnih sredstev, v letu 2017 pa 
548.592,01 EUR. Ustvarjenih je bilo 41 delovnih mest. 
 
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 55/2017 z dne 06.10.2017 objavil razpis 
P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v 
letih 2018-2019. Iz območja Maribora s širšo okolico je bilo odobrenih 39 vlog, pri čemer je 
bilo upravičencem odobreno skupno 1.557.899,77 EUR nepovratnih sredstev. Naknadno je 
od pogodb odstopilo 8 upravičencev. Končnim upravičencem je bilo izplačano za 
1.189.270,28 EUR subvencij za 31 podprtih projektov. V letu 2018 je bilo realizirano 
494.407,43 EUR nepovratnih sredstev, v letu 2019 pa 694.862,85 EUR. Ustvarjenih je 
bilo 59 delovnih mest. 
 
 
Tabela 39: Seznam odobrenih vlog v okviru razpisa Spodbude za zagon podjetij v 

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R) 

  Naziv podjetja 
Občina 

investicije naziv 

Odobrena 
subvencija 

(v EUR) 

Izplačana 
subvencija  

(v EUR) 

1 
HERBIFY, proizvodnja in trženje zeliščnih 
izdelkov, d.o.o. 

HOČE - 
SLIVNICA 

40.000,00   16.000,00   

2 
NARO, mizarske storitve Roman Čufar 
s.p. 

MARIBOR 39.549,77   39.459,77   

3 
ATRIVA, proizvodnja svetilk in urbane 
opreme d.o.o. 

RADLJE OB 
DRAVI 

40.000,00   39.999,99   

4 
CALL 365, asistenčna platforma, klicni 
center, logistika in trgovina d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   
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5 
MZT Investicije, upravljanje naložb in 
proizvodnja ur, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   Odstop 

6 
SIMPLSPLET, računalniško programiranje 
in svetovanje, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,98   

7 
Grafično oblikovanje, arhitektura in spletne 
storitve, MGA PLUS, Mateja Žnidarič s.p. 

MARIBOR 40.000,00   26.640,10   

8 
ADD MINING, svetovanje, storitve in 
prodaja, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

9 
Kristina Holc s.p., posredništvo pri 
sklepanju poslov in druge storitve 

HOČE - 
SLIVNICA 

40.000,00   32.935,97   

10 MF arhitektura, Miha Fujs s.p. MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

11 
VUMA TECH, Matej Vučanović s.p., 
popravilo komunikacijskih naprav 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

12 
Zavod Podjem, izobraževanje in 
promocije, Maribor 

MARIBOR 40.000,00   39.999,95   

13 
Pridelava in prodaja organskih gnojil, 
Bojan Kujavec s.p. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

14 
K-ing, podjetje za inženirske in operativno 
izvedbene storitve, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

15 
ORTOPEDIX, podjetje za proizvodnjo in 
prodajo ortopedske in medicinske opreme, 
d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

16 LANAMED, prodaja in storitve d.o.o. MARIBOR 40.000,00   Odstop 

17 Permakulturni inštitut Maribor MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

18 
CUP OF TEA, trgovina, oglaševanje, 
svetovanje in druge storitve, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

19 PIOS 365, trgovina in storitve, d.o.o. MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

20 
OOMAMI - kulinarična izobraževanja, 
Maja Miška Brložnik s.p. 

PESNICA 40.000,00   36.754,56   

21 
MOMENTO poslovne storitve, gostinstvo, 
trgovina, proizvodnja, kmetijstvo, 
gradbeništvo, informacijske storitve d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

22 
ORION SOLUTIONS, SPLETNE 
REŠITVE, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

23 
Miloš Knežević s.p., posredništvo pri 
prodaji in storitve 

MARIBOR 40.000,00   Odstop 

24 
PELIA ORGANIC, kozmetika, proizvodnja, 
trgovina in storitve, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

25 EQUILAND, trgovina in storitve, d.o.o. PESNICA 40.000,00   Odstop 

26 
BLACKLIME - vizualne komunikacije, 
Jakob Šuster s.p. 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

27 
MIZARSTVO MULEC, proizvodnja, 
gradbeništvo, gostinstvo, trgovina in 
storitve, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

28 
Storitve v izobraževanju in svetovanju, 
Mojca Motaln s.p. 

HOČE - 
SLIVNICA 

40.000,00   Odstop 

29 
KVADRO STUDIO, proizvodnja, 
posredništvo, trgovina in druge storitve, 
d.o.o. 

HOČE - 
SLIVNICA 

40.000,00   39.979,34   
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30 
UR-GOST, gostinstvo, turizem in druge 
poslovne storitve d.o.o. 

RADLJE OB 
DRAVI 

40.000,00   40.000,00   

31 
TABGA-INVESTMENT CONSULTING 
CORPORATION, svetovanje in investicije, 
Marija Čerček s.p. 

MARIBOR 40.000,00   Odstop 

32 
LOW CARB DOBROTE, svetovanje pri 
prodaji, Tina Kravina s.p. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,99   

33 
INFORMACIJSKE REŠITVE IN 
STORITVE, GREGOR SVRŽNJAK S.P. 

MARIBOR 40.000,00   Odstop 

34 
Moje komuniciranje, komunikacijsko 
svetovanje, Mateja Edelbaher s.p. 

MARIBOR 38.350,00   38.350,00   

35 U.P. T., spletna trgovina, d.o.o. MARIBOR 40.000,00   39.986,83   

36 
JDTRANS, gradbeništvo in storitve, d. o. 
o. 

MARIBOR 40.000,00   39.999,97   

37 
Restavracija Mlada lipa, Miha Krel s.p., 
gostinstvo 

MARIBOR 40.000,00   40.000,00   

38 
The Vortex strežba pijač in druge storitve 
d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   Odstop 

39 
MAPIVAR, proizvodno in storitveno 
podjetje, d.o.o. 

MARIBOR 40.000,00   39.163,91   

  Skupaj   1.557.899,77   1.189.270,28   

 
 
Instrument se je v letu 2015 financiral iz proračunske postavke št. 606410 - Inovacijsko 
okolje za razvoj gospodarstva za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter na podlagi Mnenja MF o skladnosti sheme de minimis 
pomoči (št. priglasitve: M004-5523362-2015). 
 
Javna razpisa P2R 2016-2017 in P2R 2018-2019 sta bila izvedena na podlagi Mnenja MF o 
skladnosti sheme de minimis pomoči (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), z dne 9.5.2016. 
Plačila so bila izvršena iz proračunskih postavk 160063 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-
V-14-20-EU in 160064 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO za proračunskega 
uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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Tabela 40: Realizacija dodeljenih subvencij, št. podprtih projektov podjetij in ustvarjenih 
delovnih mest v okviru instrumenta subvencije za zagon podjetij  

Javni razpis Leto realizacije 
Realizacija 

subvencije (v 
EUR) 

Št. podprtih 
projektov 
podjetij 

Ustvarjena neto 
delovna mesta 

P2R 2015  2015 649.873,00 35 20 

P2R 2016-2017  

2016 448.832,93 

30 41 

2017 548.592,01 

P2R 2018-2019  

2018 494.407,43 

31 59 

2019 694.862,85   

Skupaj   2.836.568,22 96 120 

 
V obdobju od objave prvega javnega razpisa v letu 2015 do zaključka dvoletnega javnega 
razpisa v letu 2019, ki je bil objavljen v mesecu oktobru leta 2017 je bilo v okviru instrumenta 
subvencije za zagon podjetij realiziranih 2.836.568,22 EUR subvencij. V tem obdobju je bilo 
podprtih 96 projektov podjetij in ustvarjenih skupaj 120 delovnih mest. 
 
 
 
5.1.5 Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko 
brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in 
domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje 
programa spodbujanja konkurenčnosti 
 
 
5.1.5.1 Instrument 5, Aktivnost 1: Promocija gospodarstva problemskega območja z 
visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih 
in domačih vlagateljev 
 
Za doseganje ključnih ciljev in namenov začasnih ukrepov razvojne podpore je v vseh 
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo izkazana potreba po promociji njihovega 
gospodarstva in privabljanja domačih in tujih investitorjev. 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 obdobju od pričetka izvajanja instrumenta v letu 2014 so bile izvedene zelo raznolike 
aktivnosti, od katerih so nekatere stalne oz. ponavljajoče in so navedene v nadaljevanju. 
 
Nadgrajena in redno ažurirana sta bila 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. Nadgradnja in redno ažuriranje skupnosti na socialnem omrežju Linkedin, z 

http://www.investpodravje.si/
http://www.investkoroska.si/
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imenom InvestPodravje, kot zanimivega za potencialne investitorje in vso zainteresirano 
javnost. Povabila in posledično članstva se pridobivajo postopoma. 
 
Nadgradil se je elektronski katalog degradiranih območij v slovenščini in angleščini. Katalog 
je zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno dopolnjevati. Pred oblikovanjem ponudbe v 
katalogu so bili najprej identificirana degradirana območja oz. obstoječi zapuščeni objekti na 
območju Maribora in širše okolice, kontaktirani so bili lastniki - z njimi se je opravil razgovor o 
nameri prodaje. Nepremičnine opisane v katalogu imajo vsa potrebna soglasja lastnikov.  
 
Za povpraševanja pridobljena s strani SPIRIT SLOVENIA, za povpraševanja pridobljena s 

strani Mestne občine Maribor in Občine Hoče-Slovnica, ter za povpraševanja neposredno s 

strani zastopnikov investitorjev smo pripravili različne ponudbe – glede na zahteve v samem 

povpraševanju (velikost zemljišč, dostopnost do energentov, lokacije…). Da smo lahko 

pripravili ustrezne ponudbe smo glede na povpraševanje iskali primerne lokacije, preverjali 

verodostojnost informacij, pridobivali dodatne informacije glede na potrebo, pridobivali 

dovoljenje za posredovanje ponudb… Za vrsto pripravljenih ponudb oz. povpraševanj smo 

organizirali oglede, sestanke in izvajali »follow-up« aktivnosti.  

Aktivnosti oblikovanja zaključnih celot so se nadaljevala s pridobivanjem informacij o 
investicijskih priložnostih in oblikovanju investicijskih »teaserjev« zanje.  

V mesecu marcu 2018 smo bili aktivno udeleženi na enem največjih investicijskih sejmov na 
svetu MIPIM. V mesecu septembru 2018 smo v sodelovanju z Luksemburško – Slovenskim 
poslovnim klubom organizirali investicijsko konferenco v Luksemburgu. V mesecu oktobru 
smo bili aktivno udeleženi na investicijsko – poslovni konferenci v Istanbulu.  V oktobru 2018 
smo bil v sodelovanju s SPIRIT SLOVENIA prisotni na enem največjih nepremičninsko / 
investicijskih sejmov v Evropi – EXPO REAL 2018, kjer smo imeli InvestPoravje – Slovenija 
in InvestKoroška – Slovenija svoj prostor znotraj slovenskega paviljona, na katerem smo 
naredili vrsto novih kontaktov in povezav, ki bodo koristile v prihodnje.  
 
22. in 23. oktobra 2018 smo so-organizirali investicijski forum: ESIC 2018 – East Slovenia 
Investment Compass, katerega se je udeležilo 27 nosilcev investicijskih projektov, 12 
investitorjev in 46 ostalih udeležencev. Skupaj je bilo investitorjem, individualno na 
organiziranih B2B sestankih, predstavljenih preko 50 investicijskih projektov.  
 
FT (Financial Times) FDI Awards  za »European Cities and Regions of the Future 
2018/2019) atraktivne za privabljanje investitorjev, je na podlagi vlog, ki jih je pripravil MRA 
uvrstil: 

 Podravsko regijo na 6. mesto (torej v »Top 10«) v kategoriji »Small regions – best for FDI 
Strategy«,  

 Mestno občino Maribor na 7. mesto (torej v »Top 10) v kategoriji »Micro Cities – best for 
FDI Strategy«).  

 
Izvedeno svetovanje 58 slovenskim podjetjem in 32 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 2018 je bila izvedena 
organizacija in so-organizacija naslednjih kooperacijskih srečanj: 

• Meet4Business MEGRA 2018 (4. 4. 2018, Gornja Radgona, Slovenija). Na srečanju je 
bilo 38 slovenskih in tujih podjetij ter organizacij iz 7 držav. V okviru kooperacijskega 
srečanja je bilo opravljenih 104 poslovnih sestankov. MRA je v okviru srečanja nudila 
pomoč in asistenco 9 podjetjem iz problemskega področja, ki so opravili 32 poslovnih 
sestankov. Več o dogodku na http://meet4businessmegra2018.talkb2b.net/.  
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• „Technology & Business Cooperation Days 2018“ v okviru industrijskega sejma 
HANOVER MESSE 2018, Hannover, Nemčija (24. – 26. 4. 2018, Hannover, Nemčija). 
Na kooperacijskem srečanju je bilo 6 slovenskih ter 624 tujih podjetij ter organizacij. 
MRA je v okviru kooperacijskega srečanja nudila pomoč in asistenco 5 podjetjem. Več o 
dogodku na https://technologycooperationdays2018.b2match.io/signup/. 

• „The Future of Building 2018“, Dunaj, Avstrija (8. – 9. 5. 2018, Dunaj, Avstrija). Na 
kooperacijskem srečanju in konferenci je bilo 20 slovenskih udeležencev. MRA je nudila 
pomoč in asistenco 19 udeležencem pri organizaciji in izvedbi poslovnih sestankov ter 
pri vstopu na tujih trgih. Več o dogodku na https://buildings2018.b2match.io/. 

• Meet4Business AGRA 2018 (28. 8. 2018, Gornja Radgona, Slovenija). Na 
kooperacijskem srečanju je bilo 78 slovenskih in tujih podjetij ter organizacij iz 19 držav. 
V okviru kooperacijskega srečanja je bilo opravljenih 202 poslovnih sestankov. MRA je 
nudila pomoč in asistenco 11 podjetjem iz problemskega področja, ki so opravili 36 
poslovnih sestankov. Več o dogodku na http://meet4businessagra2018.talkb2b.net/. 

• Priprava, organizacija in izvedba skupnega sejemskega nastopa na sejmu Holzmesse 
2018 (Holz&Bau). Ob podpori MGRT-ja smo se povezali štirje partnerji za skupen nastop 
na sejmu, in sicer: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RRA Koroška ragionalna razvojna 
agencija za Koroško d.o.o., Razvojni center Murska Sobota in Mariborska razvojna 
agencija. Sejem je eden največjih lesnih sejmov na območju JV Evrope, in sicer 
HOLZMESSE (Holz&Bau) 2018 v Celovcu, ki je potekal med 29. 8. 2018–1.9. 2018. Na 
razstavnem prostoru so se aktivno promovirala tri podjetja iz problemskega območja. 
Prav-tako je bil razstavni prostor izkoriščen za promocijo gospodarstva ter privabljanje in 
informiranje potencialnih investitorjev. V četrtek, 30. 8. 2018 je bil organiziran slovenski 
dan na skupnem razstavnem prostoru, kjer smo skupaj s SPOT Slovenija uspeli za en 
dan pripeljati na ogled in obhod sejma ter mreženje 84 udeležencev iz Slovenije. Prav 
tako je v četrtek, 30. 8. 2018, potekalo mednarodno kooperacijsko srečanje »Timber 
Construction and Forestry 2018«, kjer se je udeležilo srečanja 5 predstavnikov podjetij in 
institucij. 

• 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, Razvojna agencija Savinjske 
regije, Razvojno informacijski center Bela krajina in Razvojni center Kočevje Ribnica). 
MRA je koordinirala organizacijo in izvedbo že drugo leto zapored Jugovzhodno 
evropsko Poslovno konferenco SEEmeet Slovenia 2018, ki je potekala 10. in 11. 
oktobra 2018 v Mariboru je rezultiralo v 110 prijavljenih organizacij, 147 udeležencev s 
sestanki in opravljenih 1.182 sestankov od 1.469 možnih. Udeleženci so bili iz 9 držav. 
Dogodka se je udeležilo tudi 26 različnih sistemskih povezovalcev podjetji, kot so 
različne zbornice in agencije, ki so zastopale svoje člane. Več informacij je na voljo na 
naslovu http://www.seemeet.si. 

 
Podjetnike želimo čim bolj pripraviti na samostojno pot v tujini, zato jim omogočamo 

prisotnost na sejmih, kjer jim nudimo podporo in podajamo osnovne veščine o nastopih na 

sejmih. Izvedli smo naslednje dogodke in delavnice: 

 Nastop na sejmu Natour Alpe Adria 2018 (RRA je na sejmu zakupil prostor na 
katerem je predstavljal turistično ponudbo Koroške regije kot tudi investicijske 
priložnosti v občinah Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju).  

 Organizacija delavnice »Izzivi pri poslovanju z Avstrijo« (junij 2018) – predstavljeni 
so bili postopki vstopa na avstrijski trg, podana opozorila predvsem samostojnim 
podjetnikom ter gradbenikom, na kaj morajo biti pozorni pri poslovanju v Avstriji 
(prilagam vabilo kjer se vidi vsebina delavnice). 

http://www.seemeet.si/
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 Priprava na konferenco »Slovenska podjetnost kroži prek meja« in izvedba 
konference v novembru 2018 (namen konference je bil povezati podjetnike s 
slovenskimi koreninami iz tujine s podjetniki in gospodarskimi institucijami v Sloveniji). 

 
V letu 2018 so bili izvedeni 4 koordinacijski sestankov z občinami in institucijami (RRA 
Koroška, OOZ MB, ŠGZ, ŠTP, MOM, SPIRIT, MGRT) na temo internacionalizacija. 
 
Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. Za izvedene 
aktivnosti so bila v letu 2018 izvršena plačila v skupnem znesku 168.248,17 EUR iz 
proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega 
uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V obdobju od leta 2015 
do leta 2018 je bilo za izvedene aktivnosti ukrepa realizirano skupaj 611.670,28 EUR 
nepovratnih sredstev. 
 
 
Kot dolgoročne merljive učinke izvajanja Instrumenta 5 v okvirju Programa spodbujanja 
konkurenčnosti lahko opredelimo: 
 Investicija MAGNA v Hočah: Izvajanje instrumenta 5 je imelo pomembno vlogo pri 

umeščanju investicije Magna v Hoče. To je razvidno iz poročanih aktivnosti kot tudi iz 
denarnega toka. Investicija Magna še ni zaključena. Zaključena je šele 1 od 4 
načrtovanih faz. Zaradi nestabilnega avtomobilskega trga Magna 1 trenutno ni v pogonu. 
Pričakuje pa se, da bo kmalu. Zaradi tega se odvijajo vse aktivnosti za izvedbo projekta 
Magna 2 in Magna 3. Trenutno se čaka na pridobitev okoljevarstvenih soglasij oz. 
dovoljenj… V izvedbo naslednjih faz smo še zmeraj vključeni.  

 Izkušnje z MAGNO so pripeljale do t.i. »spil over« efekta, ki je povzročil dodatno 
investicijo v občini Hoče-Slivnica: GoAsset (developer, investitor), ki je v letu 2021 
pričela z izgradnjo 35.000 m2 proizvodno skladiščnih prostorov,  

 Vzpostavitev regionalnega skrbništva s strani SPIRTI SLOVENIJA z regionalnimi 
razvojnimi agencijami. Na podlagi dobre izkušnje, ki jo je SPIRIT SLOVENIJA imel v 
času izvajanja Instrumenta 5 z MRA oz. Invest Podravje je leta 2020 SPIRIT 
SLOVENIJA pričel z izvajanjem projekta Regionalnega skrbništva, ki v vsaki regiji 
postavlja regionalnega skrbnika, katerega ključna naloga je pridobivati informacije iz 
lokalnega okolja in priprava ponudb za investitorje v primeru – na podlagi katerih SPIRIT 
in MGRT komunicirata s potencialnimi investitorji.  Trenutno so v »pipe-line« na Področju 
Podravja v teku resni pogovori za naslednje investicije: 

 Palfinger: cca. 1.200 – 1.500 delovnih mest (zbirajo se podatki za DD),  

 PSC: cca. 100 – 120 delovnih mest (opravljen DD, opravljajo se zaključni pogovori z 
investitorjem – odločitev predvidena še v letu 2021 oz. začetek 2022).   

 
Poleg navedenega se izvajajo aktivnosti iskanja investitorjev za evidentirane investicijske 
priložnosti v Podravju in pomoč domačim podjetjem pri širjenju svojih zmogljivosti.  
 
Dolgoročni učinek izvajanja instrumenta je poleg pridobljenega »know-howa« tudi povečanje 
zavedanja negativnih posledic, da med 10.000 -15.000 oseb iz Podravja in Koroške dnevno 
migrira na delo v sosednjo Avstrijo.  
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5.1.5.2 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. Izvajanje programa je pokazalo, da je 
za povečanje konkurenčnosti problemskega območja potrebno ne le promocija območja in 
privabljanje investitorjev, ampak tudi zagotovitev večje proizvodne cone. 
 
Sprememba programa spodbujanja konkurenčnosti 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. Skladno s spremembo programa spodbujanja 
konkurenčnosti se do konca izvajanja programa za doseganje namenov in ciljev programa 
vzpostavi proizvodna cona na navedenem območju, ki je zaradi odlične geostrateške lokacije 
tako v občinskem, regijskem kot tudi v nacionalnem interesu. 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 2016 izvedbe realizacije sredstev pri tem instrumentu še ni bilo, so se pa pričele 
izvajati potrebne aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone, in sicer je Občina Hoče - 
Slivnica pričela s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.  
 
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 ter preostanek v nadaljnjih 
letih. Večina so bili odkupi od zasebnih lastnikov za cca. 5 ha je bilo brezplačnih prenosov iz 
države na občino. 
 
Izvedene so bile raznolike aktivnosti za namene pridobivanja nepremičnin, pridobivanja 
nadomestnih nepremični, izvedbe različnih analiz ter priprave prostorskih načrtov. Zaradi 
različnih objektivnih okoliščin so se postopki sprememb in dopolnitev prostorskega načrta 
nepredvideno podaljševali vse od leta 2018 do sprejetja sprememb in dopolnitev 
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prostorskega načrta v letu 2021. Rezultat izvedenih aktivnosti je vzpostavljena 
proizvodna cona v velikosti cca. 93 ha na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica. 
 
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. Zaradi 
razpoložljivosti finančnih sredstev MGRT v letu 2017 je bilo v letu 2017 realiziranih več 
pogodbenih aktivnosti kot je bilo predvideno ob sklenitvi pogodbe in kot je bilo predvideno po 
programu spodbujanja konkurenčnosti. Zaradi podaljševanja pogodbenih aktivnosti do leta 
2021 so se obveznosti vračila predplačila iz leta 2017 z dodatki k pogodbam podaljševale 
vse do leta 2021, ko je občina za kritje odprtih postavk predplačila izkazala kumulativno 
za 2.444.131,87 EUR upravičenih izdatkov, preostali znesek, do celotnega zneska 
predplačila, je pa vrnila v proračun RS. 
 
Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. Sredstva so bila 
izplačana iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za 
proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 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.    
 
Vlada RS je dne 16.3.2017 sprejela sklep o ugotovitvi, da investicija zainteresiranega 
investitorja družbe MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 
Ljubljana, izpolnjuje pogoje za strateško investicijo na razvojnem območju po ZZPISI. 
17.10.2017 je bila skladno z ZZPISI podpisana pogodba o izvedbi strateške investicije, ki 
neposredno ni predmet programa spodbujanja konkurenčnosti, vendar so se za namene 
dokončne vzpostavitve proizvodne cone na celotnem razvojnem območju v občini Hoče - 
Slivnica v letu 2017 ter 2018 nadaljevali postopki pridobivanja nepremičnin skladno s 
pogodbo za vzpostavitev proizvodne cone ter programom spodbujanja konkurenčnosti. V last 
občine so bila pridobljena vsa zemljišča, ki so bila predmet sklepu Vlade RS o vzpostavitvi 
razvojnega območja v občini Hoče-Slivnica. 
 
 
 
5.1.5.3 Instrument 5, Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje 
 
Namen instrumenta je z intenzivnejšo promocijo na tujih trgih podpreti razvoj turizma v okviru 
destinacije Maribor – Pohorje, kamor spada tudi problemsko območje. Turizem predstavlja 
eno od pomembnih panog v regiji, ki v zadnjih letih raste in posledično predstavlja potencial 
za ustvarjanje novih (kakovostnih) delovnih mest. Na območju obstaja veliko endogenih 
potencialov, ki pa še niso (dovolj) izkoriščeni in lahko doprinesejo k razvoju turizma.  
 
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 
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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. 
 
V letu 2018 je Zavod za turizem Maribor – Pohorje nadaljeval izvedbo istovrstnih aktivnosti 
ter dopolnil operativni načrt za izvajanje promocijske regijske destinacije za leto 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 2018, v okviru 
katere se je izvajala promocija destinacije. Prav tako je sodeloval na sejmih in delavnicah, 
povezoval ponudnike ter sodeloval pri gostujočih študijskih turah.  
 
Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. Za izvedene 
aktivnosti so bila v letu 2018 izvršena plačila v skupnem znesku 112.513,95 EUR iz 
proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega 
uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za izvedbo ukrepa je 
bilo v obdobju od leta 2017 do leta 2018 za izvedene aktivnosti realizirano 143.027,30 
EUR nepovratnih sredstev. 
 
 
 
5.1.5.4 Instrument 5, Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja 
konkurenčnosti 
 
Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018 izvaja 
MGRT v sodelovanju z:  
- Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,  
- Slovenskim podjetniškim skladom,  
- Mariborsko razvojno agencijo,  
- Regionalno razvojno agencijo za Koroško ter  
- drugimi institucijami v regiji.  
 
Razdelitev nalog in pristojnosti pri spremljanju in izvajanju programa in posameznih 
instrumentov je natančneje določena v pogodbah o izvajanju programa, ki sta sklenjeni z 
regionalnima razvojnima agencijama pristojnima za podravsko in koroško regijo. 
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Za izvedene naloge in aktivnosti so bila izvršena plačila v skupnem znesku v letu 2014 
24.309,05 EUR, v letu 2015 108.987,95 EUR, v letu 2016 92.749,52 EUR in v letu 2017 
68.685,12. 
 
V letu 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- izvajanje posameznih instrumentov programa, 
- promocija dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko 

brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, 
- priprava letnih poročil o izvajanju programa, 
- priprava analiz ter vzdrževanje evidenc,  
- in druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje programa.  
 
V obdobju 2019-2021 se iz različnih razlogov izvajajo še aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti 
za zaključek izvedbe programa. Gre za sledeče aktivnosti: 
- spremljanje vseh projektov manjših začetnih naložb podjetij oz. po sklenjenih pogodbah z 

upravičenci na vseh izvedenih javnih razpisih v okviru Instrumenta 1, Sklopa A: 
Sofinanciranje manjših začetnih naložb Programa, ogledi investicij na terenu in priprava 
poročil o doseganju rezultatov; 

- spremljanje udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva; 
- spremljanje zaključevanja aktivnosti na ukrepu Vzpostavitve proizvodne cone na 

razvojnem območju Hoče-Slivnica;  
- dopolnitev osnutka in zaključek priprave letnega - končnega poročila o izvajanju ukrepov 

na problemskem območju za leto 2018 in v obdobju zaključevanja; 
- priprava vsebin in koordinacija potrebnih aktivnosti za končno vrednotenje programa ter 

končno vrednotenja Programa; 
- in druge aktivnosti po naročilu MGRT v skladu s Programom. 
 
Za izvedene naloge in aktivnosti regionalnih razvojnih agencij, pri so bila v letu 2018 izvršena 
plačila v skupnem znesku 59.331,91 EUR, v letu 2019  21.226,35 EUR ter v letu 2020  
22.380,19 EUR. Za načrtovane naloge v letu 2021, vključno s pripravo končnega 
vrednotenja, je načrtovanih še 42.400,00 EUR virov financiranja, od katerih bo predvidoma 
realiziranih 31.615,55 EUR nepovratnih sredstev. Skupni znesek izdatkov za izvedene 
naloge in aktivnosti izvajanja programa je z ocenjen na 429.285,64 EUR. 
   
Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska 
območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči.  
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5.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 
 
Izvajalec ukrepa »Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost« je Zavod 
RS za zaposlovanje, in sicer Območna enota Maribor za Mestno občino Maribor ter občine 
Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi ter Območna enota Velenje za 
občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju. Ukrep se izvaja v skladu s 27. 
členom ZSRR-2. Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje. 
Ukrep je uveljavljen in se izvaja od 22.6.2013 naprej. 
 
Pravico do povrnitve že izplačanih prispevkov 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. 
 
Delodajalec lahko spodbudo za zaposlitev v obliki povrnitve prispevkov uveljavlja le ob 
izpolnitvi zakonskih pogojev:  
- da je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo na območju RS;   
- da je brezposelno osebo – prikrajšanega delavca zaposlil za obdobje najmanj enega leta;  
- da zaposlitev prikrajšanega delavca predstavlja novo, dodatno zaposlitev in ne 

nadomeščanja prehodno zaposlenih 
- da delodajalec za zaposlitev iste brezposelne osebe v istem obdobju zaposlitve ne 

uveljavlja pravice za pridobitev subvencije v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja;  

- da delodajalec ne deluje v sektorjih ribištva in akvakulture, predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, ladjedelništva, 
premogovništva, proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture, 
jeklarstva in železarstva, industrije sintetičnih vlaken ter prometnega sektorja in s tem 
povezane infrastrukture, oziroma v dejavnostih, izločenih z določili uredbe;  

- da nima statusa družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;  

- da je pravočasno predložil zahtevo za priznanje pravice.  
 
Dne 22.12.2014 je bila sprejeta Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) s spremembami z dne 2. 12. 2016 
(Uradni list RS, št. 77/16), ki poleg podaljšanja roka vložitve vloge tudi razširja ciljne skupine 
brezposelnih oseb, za zaposlitev katerih lahko delodajalci spodbudo za zaposlitev pridobijo. 
Po 2. odstavku 22. člena uredbe lahko upravičenci uveljavljajo spodbudo za zaposlovanje 
oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih pri Zavodu, ki: 

 v preteklih šestih mesecih niso imele redno plačane zaposlitve ali 

 so stare od 15 do 24 let ali 

 niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, 
tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali so v obdobju 
dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še niso pridobile prve redne plačane 
zaposlitve ali 

 so starejše od 50 let ali 

 živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da same skrbijo za 
enega ali več otrok, mlajših od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je 
brezposeln ali 

 se bodo zaposlile v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med 
spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih 
sektorjih v Republiki Sloveniji, ali 
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 so pripadniki etnične manjšine, 

 ali se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu invalidov. 
 
Delodajalec pravico uveljavlja z vlogo, ki jo pri Zavodu predloži v 60-ih dneh po poteku enega 
leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, oz., če zaposli brezposelnega 
invalida, v 60-ih dneh po poteku vsakega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi osebe. 
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za obdobje najmanj 12 mesecev, v primeru 
zaposlitve invalida pa za celotno obdobje uveljavljanja pravice, upoštevajoč predpise, ki 
urejajo delovna razmerja. 
 
Upravičeni stroški delodajalca so bruto plača in prispevki za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za obvezno zavarovanje za 
primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo, uvedeni v skladu z zakoni, ki 
urejajo to področje. Za povrnitev s strani Zavoda je upravičen strošek delodajalca višina 
dvoletnih plačanih prispevkov (okvirno 16,1 % bruto plače), ki jo delodajalec navede v vlogi 
(»Podatki o izplačilu plač z izjavo«) in izkaže z dokazili o izvedenem obračunu plač (plačilne 
liste). Poravnane obveznosti delodajalca do zaposlenih in do države Zavod ugotavlja na 
podlagi izmenjave podatkov med Zavodom in FURS. 
 
 
Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2018 na problemskem območju Maribora z okolico 
prejel 91 vlog delodajalcev, pri čemer je izdal 75 odločb, kar predstavlja 52,50% vseh izdanih 
odločb. Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 55 delodajalcem s sedežem v 
območju Maribora z okolico za zaposlitev 75 brezposelnih oseb.  
 
Tabela 41: Število zaposlenih prikrajšanih delavcev glede na občino zaposlitve 

Občina  
Število 

delodajalcev 
Odstotek Število oseb Odstotek 

Maribor 44 80,00 64 85,34 

Hoče - Slivnica 4 7,27 4 5,33 

Pesnica 3 5,45 3 4,00 

Ruše 2 3,64 2 2,67 

Kungota 1 1,82 1 1,33 

Radlje ob Dravi 1 1,82 1 1,33 

SKUPAJ 55 100,00 75 100,00 

 
Višina sredstev, izplačanih posameznemu delodajalcu, je bila odvisna od števila zaposlenih 
prikrajšanih delavcev, na stroške katerih se pravica nanaša in od višine dejansko izplačanih 
prispevkov delodajalca za posameznega delavca, ki je povezana z zahtevnostjo delovnega 
mesta ter z višino izplačane plače posameznemu delavcu.  
 
Zavod za zaposlovanje je v letu 2018 iz proračuna RS delodajalcem iz problemskega 
območja Maribora s širšo okolico izplačal 135.457,57 EUR.  
 
Navedeni znesek predstavlja skupno višino dejanskih izplačil sredstev delodajalcem, 
realiziranih v koledarskem letu 2018, navezujejo pa se na obveznosti, nastale tako v letu 
2018 kot tudi že v letu pred tem.  
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Tabela 42: Pregled dodeljenih sredstev v letu 2018 

Zap. 
št. 

Naziv delodajalca 

Višina 
dodeljenih 
sredstev 

(EUR) 

Št. 
oseb 

1 3DL, družba za poslovne storitve, založništvo in trgovino, d.o.o. 2.550,24 1 

2 810, marketing, svetovanje in druge storitve, d.o.o.   816,79 1 

3 
ALUMOLD, mehanska obdelava, inženiring, proizvodnja, gradbeništvo, 
trgovina in druge storitve d.o.o. 

2.327,90 1 

4 ANALIT podjetje za računovodske-knjigovodske storitve, uvoz-izvoz d.o.o. 940,46 1 

5 AVTO JARC storitve in trgovina d.o.o. 1.170,90 1 

6 Avtokleparstvo in avtoličarstvo Gabrijan, Tomaž Gabrijan, s.p. 940,64 1 

7 BIO-SAD družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. 1.851,70 1 

8 BIRO BIRO, arhitektura, oblikovanje in svetovanje, d.o.o. 3.146,81 1 

9 BR proizvodne storitve d.o.o. 9.483,76 5 

10 COLUMBUS družba za turizem, storitve, gostinstvo in trgovino d.o.o. 1.676,20 1 

11 DANILO SELINŠEK, prevozništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, s.p. 954,74 1 

12 DB GRAFIKA, tiskarna, storitve in trgovina, d.o.o. 1.729,20 1 

13 DIMNIKARSKA SLUŽBA VEHOVAR dimnikarske storitve d.o.o.  1.943,83 1 

14 DOMET, družba za trgovino in storitve d.o.o. 1.665,26 1 

15 Drugi vid razvoj informacijskih rešitev d.o.o. 14.638,47 4 

16 DUEM STUDIO, izdelava in trgovina ortopedskih pripomočkov, d.o.o. 819,84 1 

17 
DUH, računovodstvo, svetovanje, oddajanje nepremičnin in gradbeništvo 
POLARIS, d.o.o. 

562,87 1 

18 ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. 1.042,41 1 

19 FARMA - PROMET trgovina in storitve d.o.o. 3.828,57 2 

20 FORTIS AGRO, trgovina in druge storitve, d.o.o. 2.724,26 1 

21 FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o. 6.554,74 4 

22 FRIZERSKI STUDIO BORUT BORUT DRUŽOVEC S.P. 1.335,31 1 

23 GASILEC, podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.  1.760,90 1 

24 GLAMPING, nastanitvene in druge dejavnosti, d.o.o. 2.414,38 1 

25 GOLDEN PRODUCTS trgovina na drobno in debelo d.o.o. 1.643,12 1 

26 Gostinske storitve, Sanja Fekonja s.p. 1.616,47 1 

27 HDH TIMA, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.  1.711,81 1 

28 HOT-TEN družba za šport, turizem in gostinstvo d.o.o. 1.833,10 1 

29 JURANA podjetje za agrarna proučevanja, trgovino, storitve in inženiring d.o.o. 1.870,73 1 

30 
KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, 
turizem in storitve d.o.o. 

2.013,91 1 

31 KEKSARNA BRODNJAK, družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 1.884,19 1 

32 KLI-MAX, Izvajanje klimatizacij in elektroinstalacije Bojan Koren s.p.  1.555,32 1 

33 LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. 2.259,20 1 

34 MMS, NOTRANJA GRADBENA DELA, Mersudin SALČINOVIĆ, s.p. 2.475,54 1 

35 MTU televizijska dejavnost in produkcija d.o.o.  884,06 1 

36 NEOSTILL PLUS, računovodstvo in poslovne storitve, d.o.o.   1.766,94 1 

37 ODVETNIŠKA DRUŽBA LELJAK, o.p., d.o.o.  2.115,48 1 

38 Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o.   5.041,78 3 

39 Pharsol, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.  1.829,10 1 

40 PREJ gostinstvo, trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o. 907,73 1 

41 PROFICIO DOM, družba za zavarovalno zastopanje, d.o.o.  988,73 1 

42 ROOFING, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.  1.643,44 1 

43 Salon lepote in zdravja CARPE DIEM, Sanja Novak s.p. 1.544,46 1 

44 SERENA, trgovina in storitve, d.o.o. 2.226,05 1 

45 SKMT PROJEKT, hotelirstvo, gostinstvo, turizem d.o.o.  10.229,94 5 
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46 
SKUPINA EMPERATA, zavarovalno zastopanje in premoženjsko svetovanje, 
d.o.o. 

1.231,89 1 

47 SOPHIACALL, klicni center in trgovina, d.o.o. 3.338,50 3 

48 STROINA TRANSMISSIONS, družba za inženiring, svetovanje, d.o.o. 2.161,08 1 

49 
STROJNA OPREMA, kmetijstvo, trgovina, najemi, svetovanje in druge storitve 
d.o.o. 

539,26 1 

50 
TEHNOLES proizvodnja in prodaja lesenih izdelkov, gradbeništvo in trgovina 
d.o.o.  

2.144,66 1 

51 TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o. 1.838,23 1 

52 
TRGOVINA PIKA otroška obutev, trgovina na drobno in debelo v tranzitu, 
LIDIJA KUPČIČ-TARKUŠ S.P.  

1.237,20 1 

53 TS GRADBENA SKUPINA, podjetje za visoke in nizke gradnje, d.o.o.  1.678,03 1 

54 
UPRA-STAN družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina 
d.o.o. 

3.123,40 1 

55 
VITANO NOVA, družba za trgovino, posredništvo, upravljanje s človeškimi viri 
in druge storitve, d.o.o. 

3.244,04 2 

 
Skupaj Maribor z okolico: 135.457,57 75 

 
 
Sredstva izplačana v letu 2018 so bila namenjena delavcem, ki so se zaposlili v trgovski 
dejavnosti (14 oseb oz. 18,66%), predelovalni dejavnosti (12 oseb oz. 16,00%), gostinstvu 
(11 oseb ali 14,66%) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (11 oseb oz. 
14,66%).  
 
Tabela 43: Število oseb, zaposlenih glede na SKD 2008 
 

Šifra SKD Oznaka SKD Št. oseb 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 0 
B Rudarstvo 0 

C Predelovalne dejavnosti 12 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 0 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 0 

F Gradbeništvo 5 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 14 

H Promet in skladiščenje 0 

I Gostinstvo 11 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 6 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 4 

L Poslovanje z nepremičninami 1 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 10 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 10 

O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 0 

P Izobraževanje 0 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 1 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 0 

S Druge dejavnosti 1 

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo 0 

U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 

Skupaj:    75 

 
 
 
Poročilo o izvajanju ZSRR-2 na Zavodu RS za zaposlovanje za leto 2019 vključuje tudi 
problemsko območje Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 z obrazložitvijo, da je 
obdobje veljavnosti izvajanja ukrepa v območju Maribora z okolico sicer vezano na 
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zaposlitev prikrajšanih delavcev v tem območju, ker pa delodajalci z vlogami pravico 
uveljavljajo za nazaj (v zakonsko predpisanem roku), predmetno poročilo še vedno vključuje 
tudi podatke o koriščenju ukrepa v tem območju.  
 
Zavod RS za zaposlovanje je v novembru in decembru 2018 in v letu 2019 na problemskem 
območju Maribora z okolico prejel 56 vlog delodajalcev, pri čemer je izdal 44 odločb. 
Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 32 delodajalcem s sedežem v območju 
Maribora z okolico za zaposlitev 44 brezposelnih oseb.  
 
Tabela 44: Število zaposlenih prikrajšanih delavcev glede na občino zaposlitve 

Občina  
Število 

delodajalcev 
Odstotek Število oseb Odstotek 

Maribor 28 87,50% 40 90,91% 

Hoče - Slivnica 1 3,13% 1 2,27% 

Pesnica 1 3,13% 1 2,27% 

Ruše 2 6,25% 2 4,55% 

SKUPAJ 32 100,00% 44 100,00% 

 
Višina sredstev, izplačanih posameznemu delodajalcu, je bila odvisna od števila zaposlenih 
prikrajšanih delavcev, na stroške katerih se pravica nanaša in od višine dejansko izplačanih 
prispevkov delodajalca za posameznega delavca, ki je povezana z zahtevnostjo delovnega 
mesta ter z višino izplačane plače posameznemu delavcu.  
 
Zavod za zaposlovanje je v letu 2019 iz proračuna RS delodajalcem iz problemskega 
območja Maribora s širšo okolico izplačal 83.525,33 EUR. 
 
Navedeni znesek predstavlja skupno višino dejanskih izplačil sredstev delodajalcem, 
realiziranih v koledarskem letu 2019, navezujejo pa se na obveznosti, nastale v letu 2018. 
 
Tabela 2: Pregled dodeljenih sredstev v letu 2019 

Zap. 
št. 

Naziv delodajalca 

Višina 
dodeljenih 
sredstev 

(EUR) 

Št. 
oseb 

1 ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o. 851,67 1 

2 Aleksandra Fridl Boc - odvetnica 2.084,53 1 

3 
ASTRON, Družba za svetovanje, storitve, optimiziranje in razvoj 
informacijskih tehnologij, proizvodnja in trgovina d.o.o. 

2.765,98 1 

4 
AVTO KOLETNIK prodaja in servis motornih vozil, obdelava kovin in 
storitve d.o.o. 

3.103,38 1 

5 BIRO BIRO, arhitektura, oblikovanje in svetovanje, d.o.o. 2.645,85 1 

6 BR proizvodne storitve d.o.o. 6.841,87 3 

7 
CNC POLANEC, podjetje za proizvodnjo, obdelavo in prodajo izdelkov iz 
plastičnih mas, d.o.o. 

2.058,77 1 

8 FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o. 3.316,67 3 

9 GEOMASS GEODETSKE STORITVE MATJAŽ MUNIR EL-MASRI S.P. 1.798,60 1 

10 HERKUL, trgovina s športno prehrano in opremo, JURE POTOČNIK s.p. 973,62 1 

11 HOTEL BAU TOMISLAV BAU S.P. 818,76 1 

12 INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in detektivske storitve, d.o.o. 1.320,25 1 
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13 
KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem 
in storitve d.o.o. 

1.347,96 1 

14 KEKSARNA BRODNJAK, družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 1.764,22 1 

15 LAMAYA, kozmetične, trgovske in druge storitve, d.o.o. 1.815,68 1 

16 LEETLAB, inovativne spletne in mobilne rešitve, d.o.o. 1.968,99 1 

17 MICROTRONIC podjetje za elektroniko d.o.o. 1.944,17 1 

18 MN BIRO, računovodske in druge storitve d.o.o. 1.813,74 1 

19 Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o. 1.933,27 1 

20 Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič, d.o.o. 1.719,83 1 

21 OKI TRANSPORT ROK ŠVARC S.P. 1.734,61 1 

22 PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, AKTOR, KATJA JAZBEC s.p. 1.822,71 1 

23 
PROFICIO PS, družba za premoženjsko svetovanje in zavarovalno zastopanje, 
d.o.o. 

2.086,84 1 

24 Restavracija Mango, Matic Gril s.p. 1.850,10 1 

25 RTI znanstveno raziskovalne, tehnične in poslovne storitve d.o.o. 2.437,11 1 

26 Silvo Krel s.p., gostinstvo in druge storitve 1.257,66 1 

27 SKMT PROJEKT, hotelirstvo, gostinstvo, turizem d.o.o. 19.059,73 9 

28 SMART KEY, proizvodnja, razvoj in druge storitve, d.o.o. 2.367,36 1 

29 ŠULC, proizvodnja in prodaja sedežnih garnitur, d.o.o. 2.577,48 1 

30 Tina Cehtl s.p., gostinske in druge storitve 1.909,44 1 

31 TOPMAMI, otroška trgovina in storitve, d.o.o. 1.815,48 1 

32 
VILLA CREATIVA posredovanje, oglaševanje, druge poslovne dejavnosti in 
storitve d.o.o., 

1.719,00 1 

  Skupaj Maribor z širšo okolico 83.525,33 44 

 
 
Poročilo o izvajanju ZSRR-2 na Zavodu RS za zaposlovanje za leto 2020 še prav tako 
vključuje tudi problemsko območje Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 z 
obrazložitvijo, da lahko delodajalci pravico do povrnitve izplačanih prispevkov uveljavljajo za 
tiste prikrajšane delavce, s katerimi so pogodbo o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta 
sklenili najpozneje na dan 31.12.2018. Posamezni delodajalci so to pravico z vlogami 
uveljavljali za nazaj, zato predmetno poročilo še vedno vključuje tudi podatke o koriščenju 
ukrepa v tem območju.  
 
Zavod RS za zaposlovanje je v novembru in decembru 2019 in v letu 2020 na problemskem 
območju Maribora z okolico prejel 7 vlog delodajalcev, pri čemer je izdal 7 odločb. Odločbe o 
dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 7 delodajalcem s sedežem v območju Maribora z 
okolico za zaposlitev 7 brezposelnih oseb, od tega 6 v mestni občini Maribor ter 1 v občini v 
Pesnica. 
 
Višina sredstev, izplačanih posameznemu delodajalcu, je bila odvisna od števila zaposlenih 
prikrajšanih delavcev, na stroške katerih se pravica nanaša in od višine dejansko izplačanih 
prispevkov delodajalca za posameznega delavca, ki je povezana z zahtevnostjo delovnega 
mesta ter z višino izplačane plače posameznemu delavcu.  
 
Zavod za zaposlovanje je v letu 2020 iz proračuna RS delodajalcem iz problemskega 
območja Maribora s širšo okolico izplačal 10.845,49 EUR. 
 
Navedeni znesek predstavlja skupno višino dejanskih izplačil sredstev delodajalcem, 
realiziranih v koledarskem letu 2020, navezujejo pa se na obveznosti, nastale v letu 2018. 
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Tabela 45: Pregled dodeljenih sredstev v letu 2020 
Zap. 
št. 

Naziv delodajalca Višina 
dodeljenih 
sredstev 

(EUR) 

Št. 
oseb 

1 FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o 2.292,17 1 

2 FRIZERSKI SALON JAGRINEC BOŠTJAN S.P. 1.928,41 1 

3 
INTELEKTUM, zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje 
Maribor 

1.292,09 1 

4 MOJA KAVARNA, družba za gostinstvo in druge storitve, d.o.o. 973,93 1 

5 PICERIJA TINKA, gostinstvo in storitve, d.o.o. 1.044,72 1 

6 SELITKO - SELITVE POHIŠTVA IN PREVOZI, BORUT HASL S.P. 1.015,42 1 

7 STROINA TRANSMISSIONS, družba za inženiring, svetovanje, d.o.o. 2.298,75 1 

 
Skupaj Maribor z širšo okolico 10.845,49 7 

 
 
V obdobju poročanja je Zavod izvajal sledeče promocijske aktivnosti: 
- na svoji spletni strani dopolnjeval informacije ter pisno promocijsko gradivo za 

delodajalce in iskalce zaposlitve. V primeru nejasnosti je pri pripravi odgovorov na 
vprašanja ter drugih pojasnil sodeloval z MF - GFU, ZPIZ, Razvojnim centrom Murska 
Sobota in MGRT; 

- delodajalce in drugo zainteresirano javnost informiral preko e-medijev, telefonskih in 
osebnih stikov z delodajalci; 

- na strokovnih dogodkih, namenjenih spodbujanju zaposlovanja in drugim oblikam 
sodelovanja z javnostjo, je v sklopu delovanja Zavoda promoviral tudi programe 
zaposlovanja. 

 
 
Ukrep povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost se izvaja na podlagi 
priglašenih shem državnih pomoči:  
- BE02-2399245-2014 »Regionalna shema državnih pomoči« in 
- BE04-2399245-2014 »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za 

zaposlovanje«. 
 
Ukrep povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost je bil uveljavljen od leta 
2013 naprej in ga je bilo mogoče uveljavljati še po izteku programa za zaposlitev oseb do 
31.12.2018.  
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Tabela 46: Pregled dodeljenih sredstev po letih ter št. podjetij in št. zaposlenih oseb 

Leto Št. podjetij 
Višina dodeljenih 

sredstev (EUR) 
Št. oseb 

2014 1 2.888,22 1 

2015 33 79.606,72 46 

2016 85 171.707,56 103 

2017 67 146.062,19 87 

2018 55 135.457,57 75 

2019 32 83.525,33 44 

2020 7 10.845,49 7 

Skupaj 280 630.093,08 363 

 
 
V celotnem obdobju od uveljavitve ukrepa povračila prispevkov delodajalca za 
socialno varnost je bilo izplačanih skupaj 630.093,08 EUR sredstev. Pravico je 
uveljavljalo 280 podjetij za zaposlitev 363 oseb. 
 
 
 
5.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje 
 
Ukrep davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena ZSRR-2 izvaja 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Finančna uprava Republike Slovenije. 
Navedeni člen določa davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na problemskem 
območju z visoko brezposelnostjo, ki jih ob določenih pogojih lahko uveljavljajo delodajalci, ki 
so zavezanci za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti oz. obračun davka od dohodkov 
pravnih oseb ter imajo sedež na območju programa in tu dejansko opravljajo ekonomsko 
aktivnost. Ker je spodbuda regionalno naravnana, je njen cilj spodbujanje zaposlovanja in 
investiranja na območju, na katerem se je brezposelnost bistveno povečala.  
 
Davčna olajšava za zaposlovanje prikrajšanega delavca na območju Maribora s širšo okolico 
se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega 
delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih 
državnih pomoči. Zavezanci na podlagi 28. člena ZSRR-2 lahko uveljavljajo davčno olajšavo 
za zaposlovanje ob zaposlitvi prikrajšanega delavca najmanj za dobo dvanajstih mesecev. 
 
Po podatkih iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leto 2018 je davčno olajšavo za 
zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Maribora s širšo okolico, koristilo 18 davčnih 
zavezancev, v skupnem znesku 102.481 EUR. Vsi davčni zavezanci so bili pravne osebe. 
Olajšavo za zaposlovanje so koristili zavezanci iz treh od devetih občin, ki sodijo v 
problemsko območje Maribora s širšo okolico, določeno s Sklepom o dodatnih začasnih 
ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, 
št. 36/16 in 64/16). Glede na to, da je davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2018 
predložilo 16.741 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na tem 
območju Maribora s širšo okolico, lahko povzamemo, da je koristilo davčno olajšavo za 
zaposlovanje le 0,11 % vseh zavezancev iz tega območja. V primerjavi s podatki za leto 
2017 so olajšavo za leto 2018 koristili 3 davčni zavezanci manj, znesek koriščene davčne 
olajšave pa se je zmanjšal za 34.257 EUR. 
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Davčna korist oz. državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja 
olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, je po davčnih obračunih za leto 2018 za 
18 davčnih zavezancev znašala v skupnem znesku 19.471 EUR. 
 
Po podatkih FURS-a koriščenja davčnih olajšav za zaposlovanje ni bilo v letu 2019. Davčnih 
olajšav po ZSRR-2 za navedeno problemsko območje ni bilo več možno koristiti v letu 2020. 
Teoretično bi lahko kateri od zavezancev, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega 
leta, v obračunu za leto 2019/2020 še koristil davčno olajšavo za prikrajšanega delavca, če 
še ne bi poteklo 12 mesecev od zaposlitve v letu 2018, vendar ni bilo nobenega takšnega 
zavezanca.  
 
Davčne olajšave za zaposlovanje se koristijo kot državna pomoč v okviru priglašenih shem 
državnih pomoči:  
- BE02-2399245-2014 »Regionalna shema državnih pomoči« in 
- BE04-2399245-2014 »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za 

zaposlovanje«. 
 
Podatki o koriščenih davčnih olajšavah za zaposlovanje po letih, vključno z letom 2018, so 
prikazani v nadaljnjih preglednicah. 
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Tabela 47: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2013 

 
 

Zavezanci - Pravne osebe 
Zavezanci - Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 19 
obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 15 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 
ki so koristili 
olajšavo za 

zaposlovanje 
- Maribor s 

širšo okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 

zaposlovanje 
- Maribor s 

širšo okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 123 0 0 219 0 0 0 0 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.218 17.283 4 5.459 460 1 5 17.743 

3 0089 Pesnica Podravska 234 0 0 310 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 45 0 0 97 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 215 0 0 377 0 0 0 0 

6 0108 Ruše Podravska 267 0 0 312 0 0 0 0 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 397 0 0 563 0 0 0 0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 49 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 129 0 0 239 3.607 2 2 3.607 

SKUPAJ: 7.656 17.283 4 7.625 4.067 3 7 21.350 

 
Vir: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ leto 2013, stanje 1.7.2014  
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Tabela 48: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2014 

 
 

Zavezanci - Pravne osebe 
Zavezanci - Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi 

zavezanci 

Št. 
Šifra 
občin

e 
Naziv občine 

Naziv 
regije 

Št. 
obračun

ov 
DDPO 

Olajšava za 
zaposlovanje po 5. 
členu ZRPPR1015 

oz. drugem 
odstavku 28. člena 
ZSRR-2 (zap. št. 15. 

19 obr. DDPO) 

Št. 
obračun

ov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
zaposlovanje po 5. 
členu ZRPPR1015 

oz. drugem 
odstavku 28. člena 
ZSRR-2 (zap. št. 15. 

15 obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezanc
ev, ki so 
koristili 
olajšavo 

za 
zaposlova

nje - 
Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave 

za 
zaposlova

nje– 
Maribor  s 

širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 129 6.887 2 229 0 0 2 6.887 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.483 109.330 16 5.404 20.173 2 18 129.502 

3 0089 Pesnica Podravska 231 0 0 325 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 48 0 0 112 0 0 0 0 

5 0101 Radlje ob Dravi Koroška 230 0 0 380 21.193 2 2 21.193 

6 0108 Ruše Podravska 264 0 0 310 0 0 0 0 

7 0160 Hoče - Slivnica Podravska 404 0 0 592 0 0 0 0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 56 0 0 0 0 

9 0178 Selnica ob Dravi Podravska 143 3.699 1 224 0 0 1 3.699 

SKUPAJ: 7.960 119.916 19 7.632 41.366 4 23 161.282 

 
Vir: FURS – Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2014, stanje 2.11.2015, posredovano v ISDP 
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Tabela 49: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2015 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 19 
obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem 
odstavku 28. 
člena ZSRR-2 
(zap. št. 15. 15 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 
ki so koristili 
olajšavo za 

zaposlovanje- 
Maribor s 

širšo okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 

zaposlovanje 
- Maribor s 

širšo okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 144 4.606 1 235 0 0 1 4.606 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.642 101.616 20 5.575 4.882 3 23 106.498 

3 0089 Pesnica Podravska 248 974 1 350 0 0 1 974 

4 0093 Podvelka Koroška 46 0 0 119 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 237 0 0 376 20.251 3 3 20.251 

6 0108 Ruše Podravska 265 0 0 328 5.649 1 1 5.649 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 432 8.863 1 598 0 0 1 8.863 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 54 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 137 2.451 1 242 0 0 1 2.451 

SKUPAJ: 8.179 118.510 24 7.877 30.783 7 31 149.293 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2015, stanje 2.11.2016, posredovano v ISDP 
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Tabela 50: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2016 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 19 
obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem 
odstavku 28. 
člena ZSRR-2 
(zap. št. 15. 15 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 
ki so koristili 
olajšavo za 

zaposlovanje- 
Maribor s 

širšo okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 

zaposlovanje 
- Maribor s 

širšo okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 146 0 0 222 0 0 0 0 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.785 99.145 15 5.602 26.877 5 20 126.022 

3 0089 Pesnica Podravska 252 1.863 2 341 0 0 2 1.863 

4 0093 Podvelka Koroška 48 0 0 113 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 238 0 0 371 7.953 2 2 7.953 

6 0108 Ruše Podravska 264 3.708 1 347 7.892 1 2 11.600 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 450 1.468 1 582 0 0 1 1.468 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 51 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 145 0 0 242 0 0 0 0 

SKUPAJ: 8.356 106.184 19 7.871 42.722 8 27 148.906 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2016, stanje 2.11.2017, posredovano v ISDP 
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Tabela 51: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2017 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 19 
obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem 
odstavku 28. 
člena ZSRR-2 
(zap. št. 15. 15 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 
ki so koristili 
olajšavo za 

zaposlovanje- 
Maribor s 

širšo okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 

zaposlovanje 
- Maribor s 

širšo okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 152 0 0 242 0 0 0 0 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.893 125.445 18 5.730 6.142 1 19 131.587 

3 0089 Pesnica Podravska 255 1.206 1 340 0 0 1 1.206 

4 0093 Podvelka Koroška 50 0 0 112 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 240 0 0 381 0 0 0 0 

6 0108 Ruše Podravska 269 3.945 1 355 0 0 1 3.945 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 466 0 0 587 0 0 0 0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 30 0 0 48 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 145 0 0 234 0 0 0 0 

SKUPAJ: 8.500 130.595 20 8.029 6.142 1 21 136.738 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2017, stanje 2.11.2018, posredovano v ISDP  
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Tabela 52: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2018 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 19 
obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
zaposlovanje po 

5. členu 
ZRPPR1015 oz. 

drugem 
odstavku 28. 
člena ZSRR-2 
(zap. št. 15. 15 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 
ki so koristili 
olajšavo za 

zaposlovanje- 
Maribor s 

širšo okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 

zaposlovanje 
- Maribor s 

širšo okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 153 10.269 2 238 0 0 2 10.269 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.938 79.357 14 5.869 0 0 14 79.357 

3 0089 Pesnica Podravska 267 0 0 344 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 55 0 0 113 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 240 0 0 361 0 0 0 0 

6 0108 Ruše Podravska 259 12.855 2 357 0 0 2 12.855 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 490 0 0 602 0 0 0 0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 29 0 0 44 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 143 0 0 239 0 0 0 0 

SKUPAJ: 8.574 102.481 18 8.167 0 0 18 102.481 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2018, stanje 14.11.2019, posredovano v ISDP 
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5.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje 
 
Davčna olajšava za investiranje na območju Maribora 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 – ZDDPO-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 
24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 96/17 in 79/18) in iz drugega in 
tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17), 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. 
 
Znižanje davčne osnove za investiranje lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na 
podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zavezanec mora 
ohraniti investicijski projekt na območju Maribora s širšo okolico in ne sme odsvojiti sredstev 
za katere je uveljavil olajšavo najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko 
podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje. 
Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje mora prispevati k investiciji lastna 
sredstva najmanj v višini 25 % vrednosti investicije. 
 
Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DOHDEJ za leto 2018 koristilo 23 
zavezancev z območja Maribora s širšo okolico v skupni višini 8.483.126 EUR. Od tega je 
davčno olajšavo za investiranje koristilo 17 pravnih oseb, v skupni višini 8.358.705 EUR in 6 
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 124.420 EUR. Olajšavo za investiranje 
so koristili zavezanci iz petih od devetih občin, ki sodijo pod omenjeno problemsko območje. 
Davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2018 je predložilo 16.741 zavezancev, ki imajo 
sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Maribora s širšo okolico, kar pomeni, da 
je davčno olajšavo za investiranje koristilo le 0,14 % vseh zavezancev iz tega območja. 
Primerjava podatkov iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leti 2017 in 2018 kaže, da se je 
število zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za investiranje, glede na podatke iz 
preteklega leta povečalo za 4 zavezance, pri čemer se je znesek koriščenja davčne olajšave 
znižal za 184.469 EUR. 
 
Davčna korist za 17 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za leto 2018 koristili  
davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je znašala 1.588.154 EUR. 
Davčna korist za 6 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, pa 
55.170 EUR. Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili 
davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je tako znašala 1.643.324 EUR. 
 
Rok za predložitev davčnih obračunov DDPO in DOHDEJ za davčno obdobje koledarskega 
leta  2018 se je iztekel 1. aprila 2019. Tudi v obračunih za leto 2018 so obravnavani davčni 
zavezanci lahko uveljavljali olajšavo za zaposlovanje in olajšavo za investiranje po 28. členu 
ZSRR-2. Finančna uprava RS zagotavlja, da davčni zavezanci dobijo ustrezna pojasnila na 
svoja vsebinska vprašanja glede koriščenja teh davčnih olajšav kot tudi informacije glede 
izpolnjevanja davčnih obračunov. Sredi leta 2019 je Finančna uprava RS pripravila podatke o 
številu zavezancev, ki so za leto 2018 koristili davčne olajšave po 28. členu ZSRR-2 in o 
višini olajšav. Davčni nadzor upravičenosti koriščenja davčnih olajšav po 28. členu ZSRR-2 
se izvaja tudi v letu 2019.  
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Po podatkih FURS-a koriščenja davčnih olajšav za investiranje ni bilo več v letu 2019, ni ti jih 
ni bilo več mogoče koristiti v letu 2020. 
 
Davčne olajšave za investiranje se koristijo kot državna pomoč v okviru priglašene sheme 
državnih pomoči št. BE02-2399245-2014 »Regionalna shema državnih pomoči. 

 
Podatki o koriščenih davčnih olajšavah za investiranje po letih, vključno z letom 2018, so 
prikazani v nadaljnjih preglednicah. 
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Tabela 53: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2013 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem 
odstavku 28. člena 

ZSRR-2 (zap. št. 
15. 20 obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem 
odstavku 28. 
člena ZSRR-2 
(zap. št. 15. 16 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 

ki so 
koristili 

olajšavo za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 
investiranje 
– Mari bor 

s širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 123 15.585 2 219 0 0 2 15.585 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.218 1.403.109 25 5.459 264.028 2 27 1.667.137 

3 0089 Pesnica Podravska 234 0 0 310 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 45 0 0 97 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 215 974 1 377 1.400 1 2 2.374 

6 0108 Ruše Podravska 267 8.038 1 312 0 0 1 8.038 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 397 4.120 1 563 0 0 1 4.120 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 49 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 129 0 0 239 0 0 0 0 

SKUPAJ: 7.656 1.431.826 30 7.625 265.428 3 33 1.697.254 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ leto 2013, stanje 1.7.2014  
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Tabela 54: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2014 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem 
odstavku 28. člena 

ZSRR-2 (zap. št. 
15. 20 obr. DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem 
odstavku 28. 
člena ZSRR-2 
(zap. št. 15. 16 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 

ki so 
koristili 

olajšavo za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 129 22.745 2 229 0 0 2 22.745 

2 0070 MO Maribor Podravska 6.483 2.066.283 25 5.404 733.475 5 30 2.799.758 

3 0089 Pesnica Podravska 231 152.149 2 325 0 0 2 152.149 

4 0093 Podvelka Koroška 48 0 0 112 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 230 796.340 1 380 24.718 2 3 821.058 

6 0108 Ruše Podravska 264 0 0 310 0 0 0 0 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 404 0 0 592 0 0 0 0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 56 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 143 12.215 2 224 0 0 2 12.215 

SKUPAJ: 7.960 3.049.732 32 7.632 758.193 7 39 3.807.925 

 
Vir: FURS – Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2014, stanje 2.11.2015, posredovano v ISDP 
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Tabela 55: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2015 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 20 obr. 
DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
investiranje po 6. 

členu 
ZRPPR1015 oz. 
petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 16 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 

ki so 
koristili 

olajšavo za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 144 0 0 235 0 0 0 0 

2 0070 
MO 

Maribor 
Podravska 6.642 2.703.079 31 5.575  6.258 4 35 

 2.709.337 

3 0089 Pesnica Podravska 248  5.405 3 350 0 0 3  5.405 

4 0093 Podvelka Koroška 46 0 0 119 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 237 900.439 1 376 4.488 3 4 

904.928 

6 0108 Ruše Podravska 265  2.478.664 1 328 747 1 2  2.479.411 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 432 0 0 598 0 0 0 
0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 225 1 54 0 0 1 

225 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 137 23.033 1 242 0 0 1 

23.033 

SKUPAJ: 8.179  6.110.845 38 7.877  11.494 8 46  6.122.339 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2015, stanje 2.11.2016, posredovano v ISDP 
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Tabela 56: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2016 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 20 obr. 
DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
investiranje po 6. 

členu 
ZRPPR1015 oz. 
petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 16 
obr. DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 

ki so 
koristili 

olajšavo za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 146 0 0 222 0 0 0 0 

2 0070 
MO 

Maribor 
Podravska 6.785 3.826.321 13 5.602 4.581 1 14 3.830.902 

3 0089 Pesnica Podravska 252 0 0 341 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 48 0 0 113 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 238 773.827 1 371 15.507 2 3 789.333 

6 0108 Ruše Podravska 264 3.173.136 1 347 0 0 1 3.173.136 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 450 0 0 582 0 0 0 0 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 28 0 0 51 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 145 0 0 242 0 0 0 0 

SKUPAJ: 8.356 7.773.284 15 7.871 20.088 3 18 7.793.371 

 
VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2016, stanje 2.11.2017, posredovano v ISDP 
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Tabela 57: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2017 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 20 obr. 
DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem 
odstavku 28. člena 

ZSRR-2 (zap. št. 
15. 16 obr. 
DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 

ki so 
koristili 

olajšavo za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 152 0 0 242 0 0 0 0 

2 0070 
MO 

Maribor 
Podravska 6.893 6.597.247 11 5.730 0 0 11 6.597.247 

3 0089 Pesnica Podravska 255 0 0 340 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 50 0 0 112 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 240 960.136 1 381 12.787 2 3 972.923 

6 0108 Ruše Podravska 269 786.239 1 355 0 0 1 786.239 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 466 199.262 1 587 0 0 1 199.262 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 30 0 0 48 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 145 55.003 2 234 57.920 1 3 112.923 

SKUPAJ: 8.500 8.597.886 16 8.029 70.708 3 19 8.668.594 

VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2017, stanje 2.11.2018, posredovano v ISDP 
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Tabela 58: Tabela Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2018 

 
 

Zavezanci- Pravne osebe 
Zavezanci- Fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 
SKUPAJ - vsi zavezanci 

Št. 
Šifra 

občine 
Naziv 

občine 
Naziv 
regije 

Št. 
obračunov 

DDPO 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

(zap. št. 15. 20 obr. 
DDPO) 

Št. 
obračunov 
DOHDEJ 

Olajšava za 
investiranje po 6. 
členu ZRPPR1015 

oz. petem 
odstavku 28. člena 

ZSRR-2 (zap. št. 
15. 16 obr. 
DOHDEJ) 

Št. 
zavezancev, 

ki so 
koristili 

olajšavo za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Skupni 
znesek 

koriščene 
olajšave za 
investiranje 
- Maribor s 

širšo 
okolico 

Znesek Število Znesek Število 

1 0055 Kungota Podravska 153 2.562 1 238 0 0 1 2.562 

2 0070 
MO 

Maribor 
Podravska 6.938 6.476.311 11 5.869 0 0 11 6.476.311 

3 0089 Pesnica Podravska 267 0 0 344 0 0 0 0 

4 0093 Podvelka Koroška 55 0 0 113 0 0 0 0 

5 0101 
Radlje ob 

Dravi 
Koroška 240 1.376.388 2 361 124.420 6 8 1.500.809 

6 0108 Ruše Podravska 259 214.722 1 357 0 0 1 214.722 

7 0160 
Hoče - 
Slivnica 

Podravska 490 241.851 1 602 0 0 1 241.851 

8 0177 
Ribnica na 

Pohorju 
Koroška 29 0 0 44 0 0 0 0 

9 0178 
Selnica ob 

Dravi 
Podravska 143 46.871 1 239 0 0 1 46.871 

SKUPAJ: 8.574 8.358.705 17 8.167 124.420 6 23 8.483.126 

VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2018, stanje 14. 11. 2019, posredovano v ISDP 
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Tabela 59: Davčne olajšave in davčne koristi za zaposlovanje in za investiranje - po letih 

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (obračuni DOHDEJ) 

Obračun 
DOHDEJ za leto 

Davčna olajšava za zaposlovanje Davčna olajšava za investiranje  

Število 
zavezancev, ki je 
koristilo olajšavo 

Skupni znesek 
koriščenja 

olajšave (v EUR) 

Davčna korist  
(v EUR) 

Število 
zavezancev, ki je 
koristilo olajšavo 

Skupni znesek 
koriščenja 

olajšave (v EUR) 

Davčna korist  
(v EUR) 

2013 3 4.067 1.348 3 265.428 122.025 

2014 4 41.366 13.610 7 758.193 366.471 

2015 7 30.783 10.285 8 11.494 4.096 

2016 8 42.722 9.168 3 20.088 4.874 

2017 1 6.142 1.874 3 70.708 20.459 

2018 0 0 0 6 124.420 55.170 

SKUPAJ 23 125.080 36.285 30 1.250.330 573.096 
 

Pravne osebe (obračuni DDPO)  

Obračun DDPO 
za leto 

Davčna olajšava za zaposlovanje Davčna olajšava za investiranje  

Število 
zavezancev, ki je 
koristilo olajšavo 

Skupni znesek 
koriščenja 

olajšave (v EUR) 

Davčna korist 
(v EUR) 

Število 
zavezancev, ki je 
koristilo olajšavo 

Skupni znesek 
koriščenja 

olajšave (v EUR) 

Davčna korist  
(v EUR) 

2013 4 17.283 2.938 30 1.431.826 243.410 

2014 19 119.916 20.386 32 3.049.732 518.454 

2015 24 118.510 20.147 38 6.110.845 1.038.843 

2016 19 106.184 18.051 15 7.773.284 1.321.458 

2017 20 130.595 24.813 16 8.597.886 1.633.598 

2018 18 102.481 19.471 17 8.358.705 1.588.154 

SKUPAJ 104 594.969 105.806 148 35.322.278 6.343.917 
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SKUPAJ (obračuni DDPO in DOHDEJ)  

Obračun za leto Davčna olajšava za zaposlovanje Davčna olajšava za investiranje  

Število 
zavezancev, ki je 
koristilo olajšavo 

Skupni znesek 
koriščenja 

olajšave (v EUR) 

Davčna korist  
(v EUR) 

Število 
zavezancev, ki je 
koristilo olajšavo 

Skupni znesek 
koriščenja 

olajšave (v EUR) 

Davčna korist  
(v EUR) 

2013 7 21.350 4.286 33 1.697.254 365.435 

2014 23 161.282 33.996 39 3.807.925 884.925 

2015 31 149.293 30.432 46 6.122.339 1.042.939 

2016 27 148.905 27.219 18 7.793.372 1.326.332 

2017 21 136.738 26.687 19 8.668.594 1.654.057 

2018 18 102.481 19.471 23 8.483.125 1.643.324 

SKUPAJ 127 720.049 142.091 178 36.572.608 6.917.012 
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V celotnem obdobju izvajanja ukrepov davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje 
od njunih uveljavitev ob pričetku izvajanja dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpora za 
problemsko območje Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 v letu 2013 do zaključka 
upravičenosti izvajanja ukrepa s koncem leta 2018 je skupaj za pravne osebe in fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost, na podlagi koriščenja:   
1. davčne olajšave za zaposlovanje v višini 720.049 EUR za 127 davčnih zavezancev 

znašala davčna korist 142.091 EUR; 
2. davčne olajšave za investiranje v višini 36.572.609 EUR za 178 davčnih zavezancev 

znašala davčna korist 6.917.012 EUR. 
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5.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018 
 

Na osnovi dodatnega začasnega ukrepa razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 
2014-2018, ki ga je vlada sprejela dne 20. 6. 2013, je Koordinacija županov problemskega 
območja Maribor s širšo okolico, dne 11. 9. 2013, sprejela sklep, da se trem občinam v 
Koroški regiji dodeli tretjina sredstev od pričakovanih 3 milijonov EUR za razvoj podeželja na 
problemskem območju. Slednje je bilo opredeljeno v Programu spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, ki je bil sprejet 10. 10. 2013. Dogovor 
koordinacije županov problemskega območja Maribor s širšo okolico ni mogel biti realiziran, 
saj je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014-2020, ki je bila sprejeta šele 12. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 
23/18, 68/18)) (v nadaljnjem besedilu Uredba CLLD), določila drugačna pravila razdelitve 
sredstev. 
 
Ukrep se izvaja 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). Iz Uredbe CLLD izhaja, da so 
sredstva v višini 3 milijone EUR iz EKSRP namenjena vsem problemskim območjem na 
območju Slovenije in območjem, določenim v Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni 
list RS, št. 52/10, 46/14, 60/17 – ZON-C) in ne samo problemskemu območju Maribor s širšo 
okolico. V okviru Uredbe CLLD je določeno, da se finančni okvir EKSRP za LAS, ki vključuje 
problemska območja, poveča za 15 %.  
 
Dodatno so bila v okviru Uredbe CLLD za problemsko območje dodeljena tudi sredstva v 
okviru ESRR, pri čemer gre za 20 % povečanje deleža sredstev, dodeljenih za urbana 
naselja v problemskem območju. Preostala sredstva ESRR se zaradi problemskega območja 
ne povečajo. 
 
V skladu s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z 
visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16), št. 00726-14/2016/5, ki ga je vlada sprejela 
dne 19. 5. 2016, 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. 
 
Ukrep Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, se izvaja s sredstvi  iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 
(sredstva EKSRP) in sredstvi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020 (sredstva ESRR) prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim 
skupinam (v nadaljnjem besedilu: LAS). V programskem obdobju 2014-2020, na 
problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, deluje pet LAS, 
katerih določene občine se nahajajo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo.   
  
Tabela 60: Lokalne akcijske skupine, ki delujejo na problemskem območju z visoko 

brezposelnostjo 

LAS Vključene občine 

LAS Lastovica Hoče - Slivnica*, Miklavž na Dravskem polju, Starše 

LAS MDD Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka*, Radlje ob Dravi*, Ribnica 
na Pohorju*, Slovenj Gradec, Vuzenica 

LAS Ovtar 
Slovenskih goric 

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. 
goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Duplek, Šentilj, Sveti Andraž v 
Slov. goricah, Pesnica* 
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TOTI LAS Kungota*, Maribor* 

LAS Drava Ruše*, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi* 
*Občine, ki se nahajajo na območju z visoko brezposelnostjo, kot ga določa Sklep o dodatnih začasnih 
ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 
in 64/16) 

 
LAS so v letu 2015 intenzivno pripravljali svoje Strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: SLR), ki so bile 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 letih 2017 in 2018 je potekal 
izbor operacij na nivoju LAS, temu je sledila predložitev operacij v potrditev plačilni 
agenciji/posredniškemu organu ARSKTRP oz. MGRT. Nato je sledil podpis pogodb oz. 
izdaja odločb ter izvajanje v letu 2018. 
 
Tabela 61: Dodatna sredstva ESRR in EKSRP iz naslova problemskega območja z visoko 

brezposelnostjo razdeljena po LAS na podlagi izdanih odločb  

LAS 
 

ESRR (v EUR) 
 

EKSRP (v EUR) 

LAS Lastovica 58.650,00 73.945,50 

LAS MDD 89.977,14 217.322,25 

LAS Ovtar Slovenskih goric 39.614,12 205.106,25 

TOTI LAS 59.805,32 67.656,75 

LAS Drava 85.000,00 73.995,75 

SKUPAJ 333.046,58 638.026,50 

 
V letih 2017 in 2018 so tako LAS-i preko objavljenih javnih pozivov dodeljevali sredstva za 
projekte na problemskem območju upravičenim prijaviteljem. Postopki odobravanja na LAS-
ih so potekali skladno s postopki, ki so si jih zastavili v njihovih strategijah lokalnega razvoja, 
pri čemer je velik poudarek na jasnosti in transparentnosti postopkov izbire. Nekateri LAS-i 
so za problemsko območje pripravili ločene javne pozive, drugi pa so v javnem pozivu ločeno 
opredelili kvoto za problemsko območje. Prav tako so v tem letu pospešeno izvajali potrjene 
projekte. Pri tem so postopki tako potrjevanja vlog kot potrjevanja zahtevkov za sklad ESRR 
na MGRT potekali sorazmerno hitro, postopki za sklad EKSRP pa so bili počasnejši in so se 
izvajali s precej večjim zamikom, tudi 6 ali več mesecev po oddaji vloge oz. zahtevka.  
 
31.12.2018 so LAS-i imeli tudi mejnik oz. zaključek prvega obdobja izvajanja pristopa CLLD, 
pri čemer je bil del kazalnikov LAS dosežen, del pa ne, kar je posledica zamika celotnega 
izvajanja pristopa CLLD v obdobju 2014-2020. 
 
Na podlagi izvedenih javnih razpisov so bila na območju občin, ki so uvrščajo v problemsko 
območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018, realizirana 
nepovratna sredstva za spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, katerih višina je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 62: Realizacija dodatnih nepovratnih sredstev za problemsko območje Maribor s širšo 
okolico za spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost 

Občine znotraj LAS v problemskem 
območju Maribor s širšo okolico 2013-2018 

ESRR 
(v EUR) 

EKSRP 
(v EUR) 

Skupaj 
(v EUR) 

LAS Lastovica; Občina Hoče - Slivnica 58.650,00 73.945,50 132.595,50 

LAS MDD: Občine Podvelka, Radlje ob Dravi, 
Ribnica na Pohorju 

0,00  0,00  0,00 

LAS Ovtar Slovenskih goric; Občina Pesnica 0,00 197.935,77 197.935,77 

TOTI LAS; Občini Kungota in Maribor 59.805,32 67.656,75 127.462,07 

LAS Drava; Ruše, Selnica ob Dravi 85.000,00 73.995,75 158.995,75 

Skupaj 203.455,32 413.533,77 616.989,09 

 
Skupna realizacija dodatnih sredstev za spodbude za Spodbude za trajnostni razvoj 
podeželja v občinah problemskega območja Maribor s širšo okolico 2013-2018 je za znašala 
203.455,32 EUR iz ESRR in 413.533,77 EUR iz EKSRP oz. skupaj 616.989,09 EUR. 
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5.6 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 okviru RGS za Podravje in Koroško so bile izvedene naslednje aktivnosti:  

- Priprava in objava javnih razpisov za kredite in garancije za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Podravski regiji oz. Koroški regiji;  

- Priprava obvestil za medije ter izvedba predstavitev razpisa;  
- Svetovanje podjetjem pri prijavi;  
- Prejemanje vlog, ocenjevanje, pošiljanje zahtev za dopolnite, pregled prejetih 

dopolnitev, priprava analiz za Kreditno-garancijski odbor;  
- Izvedba sej Kreditno-garancijskega odbora;  
- Priprava odločb o odobritvi in zavrnitvi vlog;  
- Sklenitev pogodb v obliki notarskega zapisa in izdaja garancij;  
- Vezava prostih sredstev pri najugodnejši banki ter vezava sredstev v primeru 

dodeljenih garancij 
- Preverjanje dvojnega financiranja;  
- Pregled zahtevkov za koriščenje kreditov;  
- Sklepanje depozitnih pogodb;  
- Poročanje SRRS in MF o podeljenih garancijah in državnih pomočeh;  
- Priprava kvartalnih in letnega poročila ter priprava zahtevkov.  

 
V obdobju izvajanja ukrepa od leta 2015 naprej sta Mariborska razvojna agencija in RRA 
Koroška objavljala javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru 
regijske garancijske sheme za Podravje ter javni razpis v okviru regijske garancijske sheme 
za Koroško regijo hkrati z javnim razpisom za sofinanciranje manjših začetnih naložb po 
programu spodbujanja konkurenčnosti. 
 
V letu 2018 je bil objavljen Četrti javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb ter 
spremembi Tretjega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v 
okviru Regijske garancijske sheme v Podravski regiji oz. Koroški regiji.  
 
Ukrep se je izvajal na podlagi sheme državnih pomoči: Regionalne sheme državnih pomoči 
(št. priglasitve BE02-2399245-2014) in Regionalne garancijske sheme sklada za območje 
Republike Slovenije (št. priglasitve BE01-5940117-2015). 
 
Rezultati izvedenih javnih razpisov za leto 2018 so predstavljeni tabelarično v nadaljevanju. 
 
Tabela 63: Pregled vlog RGS za Podravsko regijo 

 
Leto: 2018 

 
Št. odobrenih 
vlog 

 
Št. 
zavrženih 
vlog/odstop 

 
Št. zavrnjenih 
vlog 

 
Skupaj 

Skupno število obravnavanih vlog 
28 2/1 7* 38 

Skupna investicijska vrednost v EUR 
3.548.554,90 421.328,26 714.364,56 4.684.247,72 
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brez DDV 

Skupna zaprošena posojila v EUR 
1.538.108,58 187.000,00 287.600,00 2.012.708,58 

Skupaj zaprošene garancije v EUR 
1.160.123,07 149.600,00 218.080,00 

1.527.803,07 

*4 vloge so bile zvrnjene naknadno, ker jim niso bila dodeljena nepovratna sredstva..  
 
Tabela 64: Pregled vseh vlog RGS za Koroško regijo 

 
Leto: 2018 
 

Št. odobrenih 
vlog 

Št. zavrženih 
vlog 

Št. 
zavrnjenih 
vlog 

Skupaj 

Skupno število obravnavanih vlog 
12 2 0 14 

Skupna investicijska vrednost v EUR 
1.484.641,19 239.084,15 0 1.723.725,34 

Skupna zaprošena posojila v EUR 
847.085,00 

 
82.000,00 0 929.085,00 

Skupaj zaprošene garancije v EUR 
677.668,00 65.600,00 

 
0 743.268,00 

 

 
 
Tabela 65: Pregled vlog RGS za Koroško regijo v okviru izvajanja Programa spodbujanja 

konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 

 
Leto: 2018 

 

Št. odobrenih 
vlog 

Št. zavrženih 
vlog 

Št. zavrnjenih 
vlog 

Skupaj 

Skupno število obravnavanih vlog 9 2  11 

Skupna investicijska vrednost v EUR 1.095.497,83 0 0 1.095.497,83 

Skupna zaprošena posojila v EUR 488.950,00 0 0 488.950,00 

Skupaj zaprošene garancije v EUR 391.160,00 0 0 391.160,00 

 
 
Tabela 66: Pregled vlog RGS za Podravsko regijo po sodelujočih bankah 
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Banka Sparkasse d.d. 9 7 
 860.872,10    

347.591,96    7 
 860.872,10    

347.591,96    
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Delavska hranilnica d.d. 4 2 
124298,17 

45.046,56    2 
124298,17 

45.046,56    

NLB d.d. 10 8 
1132336,31 

446.986,00    8 
1132336,31 

446.986,00    

Nova KBM d.d. 15 12 
1.466.180,68 

739.009,02 11 
1.418.852,42 

694.009,02 

 
Tabela 67: Pregled vseh vlog RGS za Koroško regijo po sodelujočih bankah 
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Delavska hranilnica 6 5 839.597,52 535.135,00 5 839.597,52 535.135,00 

Nova KBM d.d. 3 3 291.715,10 173.000,00 3 291.715,10 173.000,00 

NLB d.d. 5 4 352.728,57 138.950,00 4 352.728,57 138.950,00 

 
 
Tabela 68: Pregled vlog RGS za Koroško regijo po sodelujočih bankah v okviru izvajanja 

Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 
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Delavska hranilnica 6 5 839.597,52 535.135,00 5 839.597,52 535.135,00 

Nova KBM d.d. 3 3 291.715,10 173.000,00 3 291.715,10 173.000,00 

NLB d.d. 5 4 352.728,57 138.950,00 4 352.728,57 138.950,00 

 
 
Tabela 69: Pregled vlog RGS za Podravsko regijo po občinah 

  

S
ku

p
n

o
 

št
ev

ilo
 v

lo
g

 

Š
t.

 o
d

o
b

re
n

ih
 

vl
o

g
 

S
ku

p
n

a 

in
ve

st
ic

ijs
ka

 

vr
ed

n
o

st
 

o
d

o
b

re
n

ih
 

vl
o

g
 (

v 
E

U
R

) 

b
re

z 
D

D
V

 

S
ku

p
n

a 
vi

ši
n

a 

p
o

d
el

je
n

ih
 

kr
ed

it
o

v 
(v

 

E
U

R
) 

 

Š
t.

 r
ea

liz
ir

an
ih

 

vl
o

g
 

S
ku

p
n

a 

re
al

iz
ir

an
a 

in
ve

st
ic

ijs
ka

 

vr
ed

n
o

st
 

re
al

iz
ir

an
ih

 

vl
o

g
 (

v 
E

U
R

) 

b
re

z 
D

D
V

 
S

ku
p

n
i 

re
al

iz
ir

an
i 

zn
es

ek
 p

o
so

jil
 

(E
U

R
) 

  

  

  



 

PETO LETNO - KONČNO 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 

 

 

105 

Občina 

Hoče - Slivnica 2 1 150.000,00    62.000,00    1 150.000,00    62.000,00    

Maribor 34 27 3.289.487,26 1.461.633,54 26 3.242.159,00 1.416.633,54 

Pesnica 1 1 144.200,00    55.000,00 1 144.200,00    55.000,00 

Slovenska Bistrica  1 0 0 0 0 0 0 

 
Tabela 70: Pregled vseh vlog RGS za Koroško regijo po občinah 
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Dravograd 

 

1 1 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 50.000,00 

Prevalje 1 1 90.400,00 60.000,00 1 90.400,00 60.000,00 

Radlje ob Dravi 11 9 1.095.497,83 488.950,00 9 1.095.497,83 488.950,00 

Ravne na 

Koroškem 

1 1 248.143,36 248.135,00 1 248.143,36 248.135,00 

Dravograd 1 1 50.000,00 50.000,00 1 50.000,00 50.000,00 

 
 
Tabela 71: Pregled vlog RGS za Koroško regijo po občinah v okviru izvajanja Programa 

spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 
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Radlje ob Dravi 11 9 1.095.497,83 488.950,00 9 1.095.497,83 488.950,00 
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Regijski garancijski shemi za podravsko in koroško regijo, pri izvedbi katerih so sodelovali 
obe regionalni razvojni agenciji in Slovenski regionalno razvojni sklad, sta bili izvedeni v 
obdobju od leta 2015 do leta 2018.  
 
Tabela 72: Skupne vrednosti realiziranih kreditov in garancij v obdobju 2015 – 2018 v okviru 

RGS za podravsko in koroško regijo 

    2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Skupna vrednost 
realiziranih 
kreditov v EUR 

Podravje 270.246,29 1.075.146,51 881.500,04 1.533.633,54 3.760.526,38 

Koroška 79.053,00 708.514,59 1.320.658,11 847.085,00 2.955.310,70 

Skupaj 349.299,29 1.783.661,10 2.202.158,15 2.380.718,54 6.715.837,08 

Skupna vrednost 
realiziranih garancij 
v EUR 

Podravje 136.187,50 537.573,26 646.120,03 1.156.543,04 2.476.423,83 

Koroška 39.526,50 354.257,30 1.011.526,49 677.668,00 2.082.978,29 

Skupaj 175.714,00 891.830,56 1.657.646,52 1.834.211,04 4.559.402,12 

Vir podatkov: Poročili MRA in RRA Koroška ob zaključku tretjega leta delovanja RGS do 

30.6.2018, avgust 2018 

 
Sama izvedba RGS je bila uspešna predvsem zaradi kombinacije z nepovratnimi sredstvi 
instrumenta za male začetne naložbe v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti. 
Skupaj je bilo realiziranih za 6.715.837,08 EUR kreditov in za 4.559.402,12 EUR 
garancij. Predpostavlja se, da so upravičenci po RGS prihajali pretežno iz območja 
Maribora s širšo okolico.  
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5.7 Ukrep 7: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov v letu 2014  
 
Namen ukrepa je pospeševanje raziskovalno-razvojne dejavnosti s ciljem ustvarjanja novih 
ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod. Predmet 
ukrepa je sofinanciranje raziskovalno-razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno-razvojnih 
projektov z območja Maribora s širšo okolico. Ukrep je usmerjen v ustvarjanje novih ali 
izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo 
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oz. 
uvajanjem novih znanj razvijajo nove oz. izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti 
proizvodov in/ali proizvodnje. 
 
Ukrep je bil izveden z javnim razpisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 
»Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z 
visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015«. Razpisana so bila sredstva v višini 
4.312.000,00 EUR, in sicer: namenska sredstva EU – ESRR v višini do 3.665.200,00 EUR in 
slovenska udeležba v višini do 646.800,00 EUR. 
 
V okviru javnega razpisa RRPO 2013 je bilo skupaj odobrenih 8 raziskovalno-razvojnih 
projektov, od tega 6 odobrenih projektov, katerih podpisniki pogodb za sofinanciranje so iz 
problemskega območja z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico. Vrednost 
sofinanciranja iz državnega proračuna je bila 2.003.934,82 EUR (od tega 1.209.314,26 EUR 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 794.620,56 EUR lastnega 
sofinanciranja).  
 
V letu 2014 so podjetja iz problemskega območja Maribor s širšo okolico prejela 
skupaj 1.209.314,26 EUR nepovratnih namenskih sredstev ter v letu 2015 794.620,56 
EUR oz. skupaj v celotnem obdobju izvajanja projektov 2.003.934,82 EUR. Izplačila so 
bila izvršena iz proračunske postavke: 689010 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti 
gospodarstva-07-13-EU in 695810 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti 
gospodarstva-07-13-slovenska udeležba. Izvajanje in sofinanciranje projektov se je v letu 
2015 zaključilo.  
 
Javni razpis je bil izveden po shemi državnih pomoči: »Program za spodbujanje 
tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012) iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (in s slovensko udeležbo). Izveden je bil v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013 iz razvojne prednostne naloge »konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« in 
prednostne usmeritve »1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna 
odličnost«. 
 


