
Na podlagi 29. elena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, 5t.94107 z dopolnitvami), 19.

6lena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 6t.2104,57!12) ter 16. ilena Statuta Obdine Bovec
(Uradni list RS, 5t. 72106, Sgl10), v skladu z Uredbe Komisije (EU) $t. 140712Afi (Uradni list EU L 352,
24.12.zAfi\ ie Obcinski svet Obdine Bovec na svoji 6. redni seji dne 21. 5 2415 sprejel

ffi ffi /, V't t*v;'4 tr 7"

# %W{#w.*ryj'b*a.fu Vz:z Sr.jp,r*?tiEv'a'* li2T:2,./t1ntl,r;n r:t tirz*yn{:rnibz I'n;7'r,r;vz.7r;1Y1{Jgm7: nu r*fzw';zjzz'r4* trz

w^:zv#3 {Tre?qx{dffi f,.}{;3ti''fi#{1,ffi{''*'::"1;,}, Effi t::tfzz:m* ggy "t;vV,:zrsr.1.?t+}jil,7:E}{x W{";ti*?"2rt'd an*wa*ij w

{i,tT*r;ir+i ffi*w*r;

'l F!*n

Spremeni in dopolni se Pravilnik o financnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in

turizma ter vepodbujanje projektov inovacij v Obcini Bovec (PMGTOB-1, Uradni list RS, 5t. 48/09, 38112,2113,
43t14.53t14J.

2. dlen

Spremeni se 1. odstavek 7. dlena, tako da se doda objava na uradni obdinski spletni strani in se ta odstavek po

novenr glasi:

"Upravifenci uveljavljajo pravico do irrtervencijskih sredstev na osnovi oddanih popolnih vlog ob upoitevanju
razpisnih pogojev, ki jih objavi Obiina Bovec v ob,liki javnega razpisa, javnega natecaja ali javnega poziva na
svoji uradni spletni strani in oglasni deski obdine oziroma na krajevno obicajen nadin, informacijo o objavi pa

posreduje v javnih obcilih."

Drugemu odstavku 7. clena sledi tretji odstavek, ki se giasi:

"Vsebinski objavi javnih razpiscv, javnih natedajev in javnih pozivov mora slediti pojasnjevalni del, ki se nanaSa

na pravila dodeljevanja pomoci "de minirnis" in je priloga I tega pravilnika."

3. 6len

Spremeni se drugi odstavek 9. dlena tako, da se pred njegov zadnji stavek vrine naslednje besedilo:

"V okviru enega razpisnega roka dospelosti vfag na javni poeiv se vse vloge obravnava enakovredno
in se glede na razpolagajoda razpisana sredstva po ukrepih javnega poziva na vse upravidene vloge
porazdeli sorazmerni delei sofinanciranja upravidenih stroSkov, pri 6emer je najviSji odstotek financiranja
opredeljen z najviSjo viSino sofinanciranja po posamernem ukrepu {do 

-%). 
V kolikor so z mesednim

odpiranjem porabljena vsa sredstva po posamidnem ukrepu, se javni poziv za ta ukrep zapre."

Drugi odstavek 9. clena se s tem po ncvenr glasi:

Javni poziv k zbiranju vlcg in razpisno dokr"rmentacijo za ukrepe, ki predvicievajo javni poziv, pripravi obiinska
uprava, oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluZbe ob pomodi najmanj enega zunanjega strokovnega
sodelavca, ki ga s sklepom imenr"rje Zupan. Obcinska uprava s pornodjo zunanjega strokovnega sodelavca dolodi
obvezne obrazce ter obvezne prilcge, vloge po roku dospelosti obravnava ter po pravilniku oblikuje predlog

razdelitve sredstev. V okviru enega razpisnega roka dospelosti vlog na javni poziv se vse vloge obravnava
enakovredno in se glede na raxpolaga.iofa razpisana sredstva po ukrepih javnega poziva na vse
upravidene vloge porazdeli sorazmerni delei sofinanciranja upravidenih stroSkov, pri 6emer je najvi5ji
odstotek financiranja opredeljen z najvidjo viSino sofinanciranja po posameznen'l ukrepu (do 

-%). 
V

kolikor so z mesefnim odpiran.iem porabljena vsa sredstva po posamidnem ukrepu, se javni poziv za ta
ukrep zapre. Nepopolnih vlog po roku za zbiranje vlog na javni poziv ni moZno dopolnjevati in se jih zaurle



4. dlen

Popravi se besedilo ukrepa 2.14 Sofinanciranje izdelave promocijskih gradiv in internetnih strani tako, da se
navedenim upraviienim stro$kom sofinanciranja doda upravicene stroske spletnega marketinga in se 6. razdelek
besedila tega ukrepa, ki se nana5a na upravidene siro5ke, po novem glasi:

Upraviieni stro$ki: stroSki izdelave promocijskega tiskanega gradiva (oblikovanje, tisk), stro5ki izdelave
internetnih strani vlagatelja ter stro$ke spletnega marketinga, pri demer mora vlagatelj vlogi prilo2iti en
izvod promocijskega tiskanega gradiva oz. natisnjeno spletno stran oz. natisnjeno dokazilo o izvedbi
spletnega marketinga.

5. dlen

Popravi se besedilo ukrepa 3.3 Sofinanciranje programov turistienih druStev tako, da se ponovno vpise izpadlo
besedilo kriterijev 5t. 3,4 in 5, ko je bilo vpisano pred spremembo pravilnika v 2O12 (Uradni list 38/2012), kije
spreminjal vsebino prvega in drugega kriterija, in sicer se doda:

3. Stevi]-o d]-anov druitva
- do trideset d]-anov do 5 todk
- do petdeset 6J-anov do 10 todk
- nad petdeset dlanov do 15 to6k
4. Drugo - izobraZevanje dlanov do 5 to6k
druitva
5. Teritorialni princip do 10 todk

Pri tem merilu se upo$teva razdrobljenost obdine, pri cemer se za iahodi$de vzame dokazljive tovrstne
omejevalne faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravidenega in merljivega, komisija
oceni s todkami od 1 do 5.

Tretji razdelek ukrepa 3.3, ki se nana5a na merila in kriterije, se po novem glasi:

"Merila in kriteriji

Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoitevajo ta merila in kriteriji:

D-offraa dcla -: -:zni<rro Iarn do 1O todk
2. Porodifo o delu preteklega leta:
- aktivnosti za ohranjan;e kulturne in
naravne dediSdine, urejanje in varsLvo
arzar i: r ^^x.^i^ ckol ja do 20 todk
- organizrranje in usklajevanje
prj-reditev do 20 todk
- izrr:irnia nrnmnrJ, r.-...--lrlsKe ln
informarivne dejavnosci v kraju do 10 todk
- izvalanje ozave5denosti prebivalstva
in mfadine za delovanie na podrodiu
turizma do 15 todk
- ^-^i^l,fr l,r ^^-7o7lrioia L qL-rrnni

PLvJs^Lr, l.,vv!-Jl! ! .L,.JV..l

izvedbi ved turistidnrh in drugih
druSt.ev cer drugih organizaci; do 10 todk
3. Stevilo dlanov druitva
- do tri.deset 61anow do 5 todk
- do petdeset dlanov do 10 to6k
- nad petdeset dJ-anov do 15 to6k
4. Drugo - izobraZevanje dJ-anov do 5 todk
druStva
5. Teritorialni princip do 10 todk.

Pri tem merilu se upo*teva razdrobljenost obdine. pri demer se ze izhodiSde vzame dokazljive tovrstne
cmejevalne faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravi6enega in merljivega, komisija
oceni s to6kami od 'l d0 5."

6. clen

Na koncu poglavja ll, ki je vsebina 11. dlena pravilnika, besedilu vseh ukrepov sledi pojasnilo upravicenosti do
uveljavljanja stro5kov DDV, ki velja za vse ukrepe, in se glasi:



"Pomod po tem pravilniku za v$e ukrepe se ne dodeli za
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv."

davek na dodano vrednost, razen, kadar po

7. clen

Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Sr. oo7-10/2007-6

Bovec, dne 21.5.2015

Republike Slovenije.

, Trrn*n
Obdine Bovec
Valter MlekuZ

Priloga I

Pomoi se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 5t. 1407 /2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi dlenov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoii de minimis (Uradni list EU L352,24.12.2013)

* do de minimis pomodi niso upravidena podjetja iz sektorjev:
- ribi5tva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
- predelave in trZenja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. de je znesek pomodi doloden na podlagi cene ali kolidine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. de je pomod pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce

- pomod ne bo namenj ena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje drLave ali drZave dlanice, kot je
pomod, neposredno povezana z izvoZenimi kolidinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreZe ali
drugimi tekodimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

+ pomod ne bo pogojena s prednostno rabo domadih proizvodov pred uvoZenimi.

* skupni znesek pomodi, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proradunskih let, ne glede na obliko ali namen pomodi ter ne glede na to, ali se pomod dodeli iz sredstev drZave,

obdine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaSa zgornja
dovoljena meja pomodi 100.000,00 EUR).

+ >>enotno podjetje< pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima vedino glasovalnih pravic delnidarjev ali druZbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati vedino dlanov upravnega, poslovodnega ali nadzomega organa

drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvr5evati prevladujod vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z

navedenim podjetjem, ali dolodbe v njegovi druZbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, kije delnidar ali druZbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delnidarji ali
druZbeniki navedenega podjetja s6mo nadzoruje vedino glasovalnih pravic delnidarjev ali druZbenikov
navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz todk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali ved drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.



+ pomod ne bo namenj ena za nabavo vozil zaprevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.

+ se upo5teva kumulacija pomoii:

- pomod de minimis se ne sme kumulirati z drLavno pomodj o v zvezi z istimi upravidenimi stro5ki ali drZavno
pomodjo za isti ukrep zafinanciranje tveganja, de bi se s tak5no kumulacijo presegla najvedja intenzivnost
pomodi ali znesek pomodi.

- pomod de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) 5t. 140712013, se lahko kumulira s pomodjo de

minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 36012012 do zgornje meje, dolodene v uredbi 36012012.

- pomod de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) 5t. 140712013 se lahko kumulira s pomodjo de

minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000
EUR).

- bo dajalec pomodi od prejemnika pomodi pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomodeh de minimis, kijih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekodem proradunskem letu.
2. drugih Ze prejetih (ali zapro5enih) pomodeh za iste upravidene stro5ke

in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomodi >de minimis<<, ne bo preseZena zgomja meja de minimis pomodi
ter intenzivnosti pomodi po drugih predpisih.

- da bo dajalec pomodi pisno obvestil prejemnika:
- da je pomod dodeljena po pravilu >de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 1401/2013 z dne 18.

decembra 2013 o uporabi dlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Ewopske unije pripomodi de minimis (Uradni
list EU L 352,24.12.2013))
- o znesku de minimis pomodi.

- bo dajalec pomodi hranil evidence o individualni pomodi de minimis l0 let od datuma dodelitve pomodi.

V primeru posojila, vlaganja kapitala in jamstva veljajo 5e dodatni pogoji:

- De minimis pomod se lahko dodeli v obliki ugodnega posojila, de:

- upravidenec ni v insolvendnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu dolodenih pogojev za uvedbo
insolvendnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru vedjih podjetij mora biti upravidenec v
poloZaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in

- je posojilo zavarovarl.o z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 0% posojila, in posojilo zna5a bodisi 1.000.000 EUR
(oziroma 500.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) za obdobje petih let bodisi 500.000 EUR
(oziroma 250.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovornipromet) za obdobje desetih let; de je posojilo
niZje od teh zneskov in/ali je dodeljeno za manj kot pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila
izraduna kot odgovarjajodi deleZ ustrezne zgornje meje; ali

-je vi5ina pomodi (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) izradunana na podlagi referendne obrestne mere, ki
velja v dasu dodelitve.

- De minimis pomod se lahko dodeli v obliki kapitalskih injekcij, de skupni znesek injekcije javnega kapitala
ne presega zgornje meje pomodi de minimis.

- De minimis pomod se lahko dodeli v obliki ukrepov za financiranje tveganja v obliki taloLb lastni5kega
kapitala ali navideznega lastniSkega kapitala, de kapital za enotno podjetje ne presega zgomje meje pomodi de

minimis.

- De minimis pomod se lahko dodeli v obliki jamstva, de:

- upravidenec ni v insolvendnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu dolodenih pogojev za uvedbo
insolvendnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru vedjih podjetij mora biti upravidenec v
poloZaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in



- jamstvo ne presega 80 %o zadevnega posojila in bodisi jamstvo zna3a 1.500.000 EUR (oziroma 750.000 EUR za

pbAi"tla, ki opravljajo cestni tovorni promet) ter traja pet let bodisi jamstvo na(a750.000 EUR (oziroma

:ZS.OOO EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) ter traja deset let; de je jamstvo niZje od teh

zreskov in/alitrajamanj kot pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila izralttna kot odgovarjajodi

deleZ ustrezne zgornje meje; ali

-je vi5ina pomodi (bruto ekvivalent nepowatnih sredstev) ina(unanana podlagi premij varnega pristana iz

obvestila Komisije.


