Objavljeno v Našem časopisu št.: 273/2001
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika in Občine Borovnica (Uradni list RS štev. 34/95)
ter sklepa upravnega odbora Območne obrtne zbornice Vrhnika so župan Občine Vrhnika,
župan Občine Borovnica ter upravni odbor Območne obrtne zbornice Vrhnika sprejeli
PRAVILNIK
o subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih v letu 2001
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in načini subvencioniranja obrestne mere pri kreditih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občinah Vrhnika in Borovnica (v nadaljevanju:
občinah).
Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere se zagotovijo iz rednih letnih sredstev
občinskih proračunov ter sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika.
2. člen
Sredstva za subvencijo dela obrestne mere se namenijo za subvencijo kreditov, ki so bili
dodeljeni za naslednje namene:
- nakup, gradnja, prenova in adaptacija poslovnih prostorov na območju občin Vrhnika in
Borovnica,
- nakup stavbnih zemljišč za poslovne prostore v občinah Vrhnika in Borovnica,
- nakup in posodobitev opreme,
3. člen
Za subvencijo obresti kredita lahko zaprosijo obrtniki, samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki imajo sedež obratovalnice oz. družbe na območju občin Vrhnika in Borovnica in ki
nimajo več kot 50 zaposlenih delavcev. V primeru, da ima prosilec več kot 50 zaposlenih,
vlogo komisija posebej obravnava.
Za subvencijo lahko zaprosijo tudi občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oz. na pristojnem sodišču priglasitev
za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev družbe.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s
slovenskim državljanstvom.
4. člen
Prednostno se sredstva subvencije dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta
pravilnik v čim večji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
- v zadnjih dveh letih niso dobili subvencije obrestne mere kreditov s strani občin Vrhnika
in Borovnica in s strani OOZ Vrhnika
- ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost za nove
zaposlitve na območju občin za nedoločen čas,
- razširjajo obstoječe proizvodne in storitvene dejavnosti in s tem odpirajo nova delovna
mesta,
- opravljajo oz. bodo opravljali dejavnosti, ki so prednostne v programu občin,
- zagotavljajo ekološko neoporečen proizvodni proces.

5. člen
Subvencija se dodeli za kredite z najdaljšo dobo vračanja do 10 let. Subvencionira se le
realni del obresti in sicer do največ 2,5 odstotne točke do višine kredita 10.000.000,00 SIT.
Delež subvencije ne sme presegati 50% obresti kredita.
6. člen
Delež subvencioniranja obrestne mere določi komisija za odobritev subvencij pri vsakem
razpisu posebej in je odvisen od števila prejetih vlog in zneska namenjenega subvenciji.
Subvencija se podeli za celotno obdobje kredita, od sklenitve kreditne pogodbe dalje, vendar
največ za 10 let.
7. člen
Delež sredstev subvencije obeh Občin in Območne obrtne zbornice se določi glede na delež
vloženih sredstev. Tako v letu 2001 znašajo deleži subvencioniranega dela obrestne mere
po sledečem ključu:
• Občine Vrhnika 60%
• Občine Borovnica 60%
• Območne obrtne zbornice Vrhnika 40%
Občina Vrhnika subvencionira obrestno mero prosilcem, ki imajo registriran sedež podjetja
oz. obratovalnice v Občini Vrhnika, Občina Borovnica tistim, ki imajo sedež v Občini
Borovnica, Območna obrtna zbornica Vrhnika pa tistim, ki so njeni obvezni člani oz. so že
vsaj 6 mesecev prostovoljni člani.
8. člen
Odobrena subvencija se nakaže na žiro račun banke, s katero je prosilec sklenil kreditno
pogodbo. Tehničen postopek nakazil subvencije se dogovori s posameznimi bankami.
9. člen
Komisija za dodelitev subvencij pri vsakem razpisu posebej omeji obdobje v katerem so
morale biti sklenjene kreditne pogodbe za katere se prosi subvencija obrestne mere.
10. člen
Sklep o razpisu za dodelitev subvencije dela obrestne mere sprejmeta župana občin in
upravni odbor Območne obrtne zbornice Vrhnika in ga objavijo v sredstvih javnega
obveščanja. Sklep mora vsebovati:
- navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen razpis,
- skupni znesek sredstev, ki so namenjeni subvencioniranju,
- namen, za katerega se subvencije dodeljujejo,
- kdo so upravičenci za pridobitev subvencije in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
- navedbo, kaj mora prošnja za subvencijo vsebovati,
- pogoje, pod katerimi se subvencije dodeljujejo (doba vračanja, obrestne mere,...)
- rok za vložitev prošnje za dodelitev subvencije in mesto, kjer se prošnje vložijo,
- navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prošnji ,
- rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi subvencije.
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11. člen
Prijava na razpis za subvencijo mora vsebovati:
- kreditno pogodbo za kredit za katerega se prosi subvencija
- amortizacijski načrt kredita
- dokumentacija iz katere mora biti razvidno za kakšne namene je bil odobren kredit
(računi, pogodbe, izjava banke,.....)
- predstavitev prosilca in njegove dejavnosti z referencami v pisni obliki,
- potrdilo o vpisu dejavnosti v register obratovalnic oz. sklep o vpisu podjetja v sodni
register (z vsemi prilogami), dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti ali potrdilo, da je
občan pri pristojnem organu vložil zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja oz. dovoljenje
za opravljanje dejavnosti podjetja ter priložil vse predpisane dokumente,
- druge podatke, ki jih zahteva banka ali jih v razpisu izrecno zahtevata župana občin ali
upravni odbor Območne obrtne zbornice Vrhnika.
12. člen
Prošnjo za subvencijo obrestne mere s potrebnimi prilogami, vložijo prosilci osebno ali s
priporočeno pošiljko pri Območni obrtni zbornici Vrhnika, Tržaška 8a, Vrhnika v 30 dneh po
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
O dodelitvi subvencije obrestne mere odloča komisija, ki je sestavljena iz dveh predstavnikov
Občine Vrhnika, dveh predstavnikov Občine Borovnica, dveh predstavnikov Območne obrtne
zbornice Vrhnika. Komisija glede na število vlog in višine sredstev odloča o višini dela
subvencije. Sklep komisije se posreduje vsem prosilcem in pristojni banki v 15 dneh po
sprejemu sklepa in je dokončen.
Za vsako odobreno vlogo se s prosilcem podpiše pogodba o subvencioniranju.
Za vsa administrativna dela komisije skrbi Območna obrtna zbornica Vrhnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Našem časopisu.
Vrhnika, 11.6.2000
Občina Vrhnika
Vinko Tomšič
župan

Občina Borovnica
Alojz Močnik
župan

Območna obrtna zbornica Vrhnika
Mladen Sumina
Predsednik
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