5.000 € SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV
MLADIH PODJETNIKOV
Zavod RS za zaposlovanje vsakih nekaj let ponuja subvencijo za pomoč podjetnikom začetnikom.
Trenutno ponujajo subvencijo za samozaposlitev mladih do 29 let v višini 5.000 €. Gre za enkratno
finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in
uresničiti poslovno idejo.

Pogoji za pridobitev subvencije za samozaposlitev mladih so:
 na dan vključitve v program niste starejši od 28 let in ob samozaposlitvi niste starejši od 29 let,
 ste vpisani v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje (vsaj 1 dan),
 ste uspešno zaključili program usposabljanja in pridobili potrjen podjetniški načrt v okviru programa,
 imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti samozaposlitve,
 samozaposlitev za polni delovni čas (razen v primeru odločbe o invalidnosti),
 katerakoli dejavnost razen dejavnosti na področjih kmetijstva, ribištva, ribogojstva ali
premogovništva,
 v zadnjih 5 letih niste prejeli subvencije za samozaposlitev,
 v zadnjih 3 letih niste bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva,
 v zadnjih 12 mesecih niste bili samostojni podjetniki, družbeniki gospodarskih družb (last. delež 50%
ali več), direktorji oziroma poslovodne osebe, komplementarji v komanditni družbi ali ustanovitelji
zavoda.
Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se morate vpisati v evidenco brezposelnih oseb, kar
storite na Zavodu za zaposlovanje. Naslednji korak je udeležba na predstavitvenem dnevu, kamor

vas bo napotil svetovalec, tam izpolnite prijavo, na podlagi katere bo komisija odločala o tem, ali
boste sprejeti v program ali ne. Udeležiti se morate 70 - 80 ur trajajočega izobraževalnega
programa/usposabljanja (vsaj 90 % prisotnost) in najkasneje 30 dni po potrjenem podjetniškem
načrtu in zaključenem usposabljanju ustanoviti podjetje na območju RS ter oddati popolno vlogo za
subvencijo.
Za udeležbo na usposabljanjih vam Zavod za zaposlovanje izplača dodatek za prevoz, ki znaša 0,13 €
za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (min. 1 km v eno smer).
Samozaposlitev je potrebno ohraniti vsaj 1 leto.
Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbude-za-mlade-podjetnike

