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Vmesno vrednotenje  
Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za 
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
 
 
 

 Strateški cilj : 

 zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi 
gospodarske dejavnike treh občin k 
izkoriščanju svojih razvojnih 
priložnosti. Ta cilj želi program doseči s 
kombinacijo sedmih ukrepov razvojne 
podpore za razvoj podjetništva na 
programskem območju, ki ga sestavljajo 
tri občine (Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje). V primarno 5 letnem obdobju 
izvajanja programa (v letu 2016 je bilo 
njegovo izvajanje podaljšano do leta 
2020) želi Program zmanjšati zaostanek 
v razvoju, spodbuditi nova delovna 
mesta in zaposlovanje, vzpodbuditi 
zagon novih inovativnih podjetij, 
spodbujati tuja vlaganja in z 
izboljšanjem prometne in gospodarske 
infrastrukture vzpostaviti pogoje 
gospodarske rasti. 
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Ukrep 1 Program spodbujanja 
konkurenčnosti v obdobju 2013 do 2018 
je razdeljen na pet instrumentov 
 

 V okviru instrumenta 1.1 Podjetno v svet podjetništva je predvidena vključitev 160 brezposelnih oseb v 
usposabljanje na področju podjetništva terega rezultat bi bil vsaj 56 realiziranih izhodov v podjetništvo kar 
predstavlja ustanovitev lastnega podjetja vključenih brezposelnih oseb. V prvem obdobju izvajanja programa se je v 
program vključilo 94 oseb (58,75%), realiziranih pa je bilo 30 izhodov v podjetništvo (19,64% končne vrednosti 
kazalnika – stanje eno leto po zaključku usposabljanja), za kar je bilo porabljenih nekaj več kot 1 mio EUR ali 50,18% 
vseh razpoložljivih sredstev za ta instrument. 

 Instrument 1.2: Finančne spodbude za novonastala podjetja je namenjen dodelitvi finančne vzpodbude vsaj 
120 novonastalim podjetjem kar ocenjujemo kot ustrezen instrument. Žal njegova realizacija zaradi pomanjkanja 
proračunskih sredstev ne poteka v skladu s postavljenimi cilji, instrument pa se izvaja skupaj s podobnimi ukrepi 
ostalih programskih območij. Posledica tega je, da je v prvem obdobju finančno podporo dobilo le 5 podjetij (4,17% 
vrednost kazalnika), ki so ustvarili 6 novih zaposlitev, za kar je bilo porabljenih 97.889,75 EUR oziroma le 2,72% vseh 
razpoložljivih sredstev. 

 Instrument 1.3: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest 
spodbuja večje investicije podjetij kar prav tako ocenjujemo kot ustrezen instrument, s katerim pa ima precej 
upravičencev administrativne težave. Instrument predvideva dodelitev nepovratnih sredstev za investicije za 40 
podjetij, do sedaj pa je finančno podporo pridobilo 15 podjetij kar pomeni 37,5% realizacijo kazalnika. V sklopu 
izbranih projektov je bilo ustvarjenih 30 novih zaposlitev, za kar je bilo porabljenih 1.250.085 EUR oziroma 28,78% 
vseh razpoložljivih sredstev. 

 Instrument 1.4: Program Radeče papir v okviru instrumenta je bila predvidena neposredna državna pomoč v 
višini 3 mio EUR investitorju, ki bi ponovno zagnal proizvodnjo v podjetju Radeče papir, ko je le-to šlo v stečaj in 
ponovno zaposlil 160 ljudi. Vloga, ki jo je na MGRT podalo podjetje Radeče papir nova, d.o.o. je bila zavrnjena, zato 
je realizacija instrumenta, čeprav ustrezno načrtovanega, nična. 

 Instrument 1.5: Koordinacija, promocija in skrbnik programa: je namenjen informiranju in obveščanju 
potencialnih upravičencev in koristnikov na programskem območju, izvajali pa sta ga RRA Posavje in RCR Zasavje, 
d.o.o.., Instrument ocenjujemo kot ustrezen, čemur pritrjujejo tudi upravičenci, ki so z delom teh dveh institucij 
večinoma zadovoljni. V okviru tega instrumenta je bilo do presečnega datuma vrednotenja izplačanih 175.529,67 EUR 
kar predstavlja 40,7% vseh razpoložljivih sredstev. 
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Ukrep 2  Povračilo plačanih prispevkov 
delodajalca za socialno varnost  

 nima določenih neposrednih 

kazalnikov učinka in rezultata, 

kakor tudi ne indikativnih 

razpoložljivih sredstev. Do 

presečnega datuma je bilo v 

okviru tega ukrepa, ki 

retrospektivno izplačuje 

povračila realiziranih 118.076,71 

EUR, ki je bilo izplačano 9 

podjetjem za zaposlitev 59 

oseb. 
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Ukrep 3  Davčne olajšave za 

zaposlovanje in investiranje  

 nima določenih 

neposrednih kazalnikov 

učinka in rezultata. 

Dejanska davčna korist 

za obdobje 2013-2015 

je znašala 540.998 

EUR, od tega davčna 

korist za zaposlovanje 

28.929 EUR, za 

investiranje pa 512.069 

EUR. 
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Ukrep 4  Spodbude za trajnostni razvoj 
podeželja iz Programa razvoja 
podeželja 2014-2020  

 se še ne izvaja, saj je vezan na 

sprejetje strategij LAS-ov na 

programskem območju in tako v 

tem trenutku formalno še ni 

znano kako se bo ukrep izvajal, 

kaj bodo njegovi cilji in 

kazalniki, so pa v obeh 

strategijah le-ti navedeni. 
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Ukrep 5  Prometna 

infrastruktura  

 nima določenih neposrednih 
kazalnikov učinka in rezultata, 
ima pa določena indikativno 
razpoložljiva sredstva v skupni 
višini 167.765.689,75 EUR, 
večina katerih je načrtovana na 
koncu programskega obdobja. 
Sprejetje rebalansa državnega 
proračuna je izvajanje ukrepa 
močno spremenila. V ukrepu so 
predvidene aktivnosti na treh 
investicijah na področju 
železniške infrastrukture in 
petih investicijah na področju 
cestne infrastrukture. Do 
presečnega datuma vrednotenja 
je bilo zaradi korenitih 
sprememb v namembnosti 
sredstev realiziranih le 1.239 
EUR na področju prometne 
infrastrukture. Ukrep sicer 
ocenjujemo kot ustreznega saj 
rešuje problematiko prometne 
dostopnosti programskega 
območja. 
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Ukrep 6 Energetska 

infrastruktura  

 nima določenih neposrednih 
kazalnikov učinka in rezultata, 
kakor tudi ne indikativnih 
razpoložljivih sredstev. V okviru 
ukrepa se je formirala delovna 
skupina, ki je pripravila predlog 
rešitev prestrukturiranja 
energetike v Zasavju, vendar 
poročilo zaradi spremembe 
zakonodaje na Vladi RS ni bilo 
obravnavano. Ocenjujemo, da je 
ukrep že v fazi programiranja 
zastavljen napačno, posledično 
pa se tudi ni realiziral. Ukrep 6  
od dne 13.11.2014 dalje ni več 
relevanten, saj je Vlada RS na 
svoji seji na predlog Ministrstva 
za infrastrukturo sprejela 
razveljavitev ukrepa 6. 
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Ukrep 7  Seznanitev z urejanjem javne 
infrastrukture in prenosi državnega 
premoženja z države na občine  

 nima določenih 
neposrednih kazalnikov 
učinka in rezultata, kakor 
tudi ne indikativnih 
razpoložljivih sredstev. 
Ocenjujemo, da ukrep 
naslavlja pomembno 
problematiko reševanja 
lokalnih težav (sanacija 
degradiranih območij in 
prestrukturiranje 
gospodarstva), vendar se 
ukrep na programskem 
območju izvaja le delno 
(izvajajo se pogovori in 
usklajevanja, do samih 
prenosov premoženja pa 
še ni prišlo). 
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Podjetno v svet podjetništva  

 Namen ukrepa je 
podjetniško 
usposabljanje, s 
ciljem, da se po 
zaključku oseba 
samozaposli oziroma 
zaposli pri drugem 
delodajalcu 

 

 Cilj ukrepa je 
zagotavljanje podpore, 
zlasti v obliki 
usposabljanja,  
ustvarjanja novih 
delovnih mest v 
podjetništvu in 
zaposlovanje 
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Ciljna skupina 

Osebe s podjetniško idejo, ki imajo stalno prebivališče na 
problemskem območju HRT in Maribor z okolico in so vpisani v 
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje 
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Rezultati 
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SKUPINA in čas izvedbe 
usposabljanja 

ŠTEVILO 
UDELEŽEN

CEV 

SAMOZAPOSLITE
V/ ZAPOSLITEV V 

1. LETU PO 
USPOSABLJANJU 

USPEŠNOST 
V 

ODSTOTKIH 

1. SKUPINA: 9. 2. 2015 - 8. 6. 
2015 

10 6 60% 

2. SKUPINA: 1. 7. 2015 - 31. 10. 
2015 

10 5 50% 

3. SKUPINA: 1. 2. 2016 - 31. 5. 
2016 

10 5 50% 

4. SKUPINA: 1. 6. 2016 - 30. 9. 
2016 

8 7 88% 

5. SKUPINA: 1. 1. 2017 - 30. 4. 
2017 

10 5 50% 

  

SKUPAJ: 48 28 58% 
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SKUPAJ:

Rezultati PVSP Radeče 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

SAMOZAPOSLITEV/ ZAPOSLITEV V 1. LETU PO USPOSABLJANJU

USPEŠNOST V ODSTOTKIH



Vedno imejte v mislih to, da 

je vaša odločenost za uspeh 

pomembnejša kot karkoli 

drugega.  

 

 

Abraham Lincoln 
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