Objavljeno v Našem časopisu št.: 419/14, z dne 29. 9. 2014

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in dopolnitve)
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/2009) in Sklepa upravnega odbora Območne
obrtne zbornice Vrhnika sta Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 26. redni seji, dne 25. 9.
2014 ter Upravni odbor OOZ Vrhnika na svoji 1. korespondenčni seji, dne 23. 9. 2014
sprejela
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev
Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini
Vrhnika (Naš časopis št. 304/2004 in št. 338/2007) se 2. člen spremeni tako, da se za prvim
odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur.
list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013).«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Do de minimis pomoči niso upravičena:
1. podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in akvakulture,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
2. podjetja, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
3. podjetja ki so opredeljena kot podjetja v težavah in pridobivajo državno pomoč po
posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
4. podjetja, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti in obveznosti do delavcev.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. Pomoči ne bodo pogojene s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Skupni znesek pomoči podjetju,
ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme presegati 100.000,00 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Enotna podjetja so vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega
ali nadzornega organa drugega podjetja;
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi
pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi
ali statutu;
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgoraj navedenih točk preko enega ali več
drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.«
3. člen
Doda se 4a. člen, ki se glasi:
»Upoštevanje kumulacije pomoči:
• pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
• pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
• pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR). »
4. člen
23. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
» Dajalec pomoči je dolžan pisno obvestiti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU L 352 z
dne 24.12.2013) ter hraniti evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma
dodelitve pomoči. «
5. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
» Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o
1. vseh drugih pomočeh de minimis, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem
znesku jih je podjetje prejelo v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih-v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste
upravičene stroške,
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.
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