NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

PRAVILNIK O DODELJEVANJU KREDITOV NA PODLAGI
SUBVENCIONIRANJA OBRESTNIH MER V OBČINI KRANJSKA GORA
1.člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega
proračuna za namen spodbujanja turizma, obrti in malega gospodarstva, ter za
spodbude občanom za upravičene stroške, določene v tem pravilniku.
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis«
(Uradni list EU L 379/2006).

2.člen
Sredstva se dodeljujejo za upravičene stroške investicij :
I. Namen spodbujanja turizma, obrti in malega gospodarstva
- strošek nakupa zemljišč, zgradb in opreme za mala in srednja podjetja,
-

stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentnega
tehničnega znanja,

-

stroški svetovanja, razširjanja znanja in druge storitve,
stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in razstavah (samo za
prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi),
strošek nakupa opreme za turistične sobe,
strošek nakupa opreme za gostinsko dejavnost,
strošek ureditve okolice turističnih in gostinskih objektov.

-

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR)
Pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo
namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a) ribištva in ribogojstva,
b) premogovništva,
c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:
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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,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce,
e) podjetja v težavah.
-

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane 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.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo
državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti
državnih pomoči.
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
- že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
- drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu)
pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de
minimis«.
II. Občani
- strošek obnove fasad,
- strošek obnove kmečkih gospodarstev,
- strošek obnove kritine,
- strošek priključnine in priključka na kanalizacijski sistem.
3.člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za mikro, majhne in srednje velike
družbe iz 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZGD-1-UPB3), (Ur. l. RS, št. 65/2009 in 83/2009). Pri podjetnikih posameznikih se ti
pogoji smiselno upoštevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene
gospodarske družbe v težavah.
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni
register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
- občani – posamezniki za določene namene.
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Sedež prosilca in lokacija objekta mora biti na območju občine Kranjska Gora.
4.člen
Višina posojila praviloma ne sme biti višja od 55% predračunske vrednosti investicije.
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračila do 5 let, kratkoročna posojila občanom
do enega leta, dolgoročna posojila občanom pa do treh let.
Vsebina vloge in potrebna dokumentacija je določena v bančnem obrazcu za prijavo.
5.člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil oz. subvencij sprejme pristojni odbor in ga objavi
v sredstvih javnega obveščanja.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere se sprejme sklep o razpisu.
2. Skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem proračunu za pospeševanje
razvoja podjetništva, malega gospodarstva ter za kreditiranje občanov v občini.
3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo.
5. Dobo vračanja posojila.
6. Višino obrestne mere.
7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in
naslov na katerega se prošnje vložijo.
8. Navedbo, da mora prošnja za posojilo poleg drugega vsebovati še ime, priimek
oz.oznako firme in naslov podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter
višino zaprošenega posojila.
9. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji v skladu z
bančnimi pogoji.
10. V primeru subvencioniranja obrestne mere mora prosilec predložiti sklep banke
o odobritvi kredita.
6.člen
Intenzivnost pomoči za namen spodbujanja turizma, obrti in malega gospodarstva ne
sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna in mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena. Prejemnik poda izjavo, da za določen namen-projekt ni dobil državne
pomoči oz. če jo je dobil, kolikšen del je že dobil iz drugih virov. Pomoč je možno
dodeliti samo v primeri, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oz. je zanj
nujno potrebna.
7.člen
Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci na banki, ki je določena z razpisom in
s katero občina sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju. Prošnjo prouči pooblaščena
služba banke. Dodelitev sredstev potrdi Odbor, ki po potrebi zahteva mnenje drugih
odborov in banka v skladu z bančnimi kriteriji. Sklep se posreduje vsem prosilcem v
roku 8 dni od sprejema odločitve.
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8.člen
Sredstva, ki so podlaga za poslovno sodelovanje z banko in pridobitev kreditnega
potenciala, se namenjajo iz proračuna občine Kranjska Gora za pospeševanje razvoja
drobnega gospodarstva in podjetništva in za kredite občanom.
9.člen
Posojilna pogodba je sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem
pravilnikom in sklepom Odbora ter banke.
10.člen
Sredstva, pridobljena na podlagi tega posojila, se lahko porabijo samo za namene, za
katere so bila odobrena. Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku
in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, lahko preverijo pristojni organi občine
Kranjska Gora. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev posojila,
mora posojilojemalec takoj vrniti posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po
zakonsko določeni zamudni obrestni meri.
11.člen
Posojilojemalec prične porabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po
sklenitvi posojilne pogodbe.
Posojilojemalec prične vračati posojilo v skladu z določili posojilne pogodbe.
12.člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo,
spremljanjem in izterjavo opravlja pooblaščena banka v sodelovanju z občinsko upravo
občine Kranjska Gora.

13.člen
Z dnevom veljavnosti tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju kreditov
na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v občini Kranjska Gora (UVG 32/99 in
37/99).

14.člen
Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in začne veljati naslednji dan po
objavi.
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