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b)	 če	je	pomoč	pogojena	s	tem,	da	se	delno	ali	v	celoti	prene-
se	na	primarne	proizvajalce.«

4. člen
Drugi	odstavek	9.	člena	se	spremeni,	tako,	da	se	glasi:
»Pomoči	de	minimis	ne	 smejo	biti	 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	te-
kočimi	izdatki,	povezanimi	z	izvozno	dejavnostjo	in	se	ne	smejo	
podeljevati	pod	pogojem,	da	se	domačim	proizvodom	daje	pred-
nost	pred	uvoženimi.«	

5. člen
10.	člen	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:
»Skupni	znesek	pomoči	de	minimis	dodeljena	enotnemu	pod-

jetju	ne	sme	presegati	200.000,00	EUR	v	katerem	koli	obdobju	
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	oziroma	100.000,00	EUR,	če	gre	za	podjetja,	ki	delujejo	v	
komercialnem	cestnem	tovornem	prevozu.	
»Enotno	 podjetje«	 za	 namene	 tega	 pravilnika	 pomeni	 vsa	

podjetja,	 ki	 so	med	 seboj	 najmanj	 v	 enem	 od	 naslednjih	
razmerij:	

(a)	podjetje	ima	večino	glasovalnih	pravic	delničarjev	ali	druž-
benikov	drugega	podjetja;	

(b)	podjetje	ima	pravico	imenovati	ali	odpoklicati	večino	članov	
upravnega,	 poslovodnega	 ali	 nadzornega	 organa	 drugega	
podjetja;

(c)	podjetje	 ima	 pravico	 izvrševati	 prevladujoč	 vpliv	 na	 drugo	
podjetje	na	podlagi	pogodbe,		 sklenjene	z	navedenim	pod-
jetjem,	ali	določbe	v	njegovi	družbeni	pogodbi	ali	statutu;

(d)	podjetje,	 ki	 je	 delničar	 ali	 družbenik	 drugega	 podjetja,	 na	
podlagi	 dogovora	 z	 drugimi	 delničarji	 ali	 družbeniki	 nave-
denega	 podjetja	 samo	 nadzoruje	 večino	 glasovalnih	 pravic	
delničarjev	ali	družbenikov	navedenega	podjetja.	
Podjetja,	ki	so	v	katerem	koli	razmerju	iz	točk	(a)	do	(d)	pr-

vega	pododstavka	preko	enega	ali	več	drugih	podjetij,	prav	tako	
veljajo	za	enotno	podjetje.

Pomoč	ne	bo	namenjena	za	nabavo	vozil	za	prevoz	tovora	v	
podjetjih,	ki	opravljajo	komercialni	cestni	tovorni	prevoz.«

6. člen
Prvi	odstavek	11.	člena	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:	
»Po	tem	pravilniku	se	upošteva	kumulacija	pomoči:

a)	 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	ku-
mulacijo	presegla	največja	 intenzivnost	pomoči	ali	znesek	
pomoči;	

b)	 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;

c)	 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	ustre-
zne	zgornje	meje	(200.000,00	oz.	100.000.00	EUR)«	
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Na	podlagi	Uredbe	Komisije	(EU)	št.	1407/2013	z	dne,	18.	
december	2013	o	uporabi	členov	107	in	108	Pogodbe	o	delova-
nju	Evropske	unije	pri	pomoči	de	minimis	(Ur.	l.	EU	I	352,	24.	
12.	2013),	21.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Ur.	l.	RS,	št.	
94/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	76/08,	79/09,	51/10	in	40/12	
-	ZUJF,	Zakona	o	 spodbujanju	 skladnega	 regionalnega	 razvoja	
(Ur.	l.	RS,	št.	93/05,	127/06	–	ZJZP	in	20/11	–	ZSRR-2,	Zakona	
o	podpornem	okolju	za	podjetništvo	(Uradni	list	RS,	št.	102/07,	
57/12,	82/13	in	17/15)	in	7.	člena	statuta	Občine	Selnica	ob	Dravi	
(MUV,	št.	19/2007)	je	Občinski	svet	Občine	Selnica	ob	Dravi	na	
5.	redni	seji	dne,	16.	aprila	2015	sprejel	

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih 

ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v 
Občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku

1. člen
V	celoti	 se	 črta	6.	 člen	pravilnika	 in	 se	nadomesti	 z	 nasle-

dnjim	besedilom:	»Za	uresničevanje	 ciljev	občine	na	 področju	
razvoja	malega	gospodarstva	se	sredstva	po	tem	pravilniku	do-
deljujejo	po	pravilih	dodeljevanja	pomoči	de	minimis	skladno	z	
Uredbo	Komisije	(EU)	št.	1407/2013	z	dne	18.	december	2013,	o	
uporabi	členov	107	in	108	pogodbe	o	delovanju	Evropske	unije	
pri	pomoči	de	minimis	(Ur.	l.	EU	I	352,	24.	12.	2013),	ki	se	upo-
rablja	od	1.	1.	2014	do	31.	12.	2020.

2. člen
Za	prvim	 stavkom	7.	 člena,	 se	 doda	 tretja	 alineja,	 ki	 glasi:	

»mikro	in	majhna	podjetja,	ki	imajo	sedež	dejavnosti	izven	Ob-
čine	Selnica	ob	Dravi,	poslovno	enoto	pa	v	Občini	Selnica	ob	
Dravi,	v	kateri	zaposluje	najmanj	2/3	oseb	za	nedoločen	čas	iz	
Občine	Selnica	ob	Dravi	(stalno	prebivališče)	in	investira	na	ob-
močju	Občine	Selnica	ob	Dravi.«

3. člen
V	drugi	alineji	8.	člena	se	za	besedno	zvezo	»kapitalske	ne-

ustreznosti«	črta	celotno	besedilo	in	se	nadomesti	z	naslednjim	
besedilom:	»po	Zakonu	o	finančnem	poslovanju,	postopkih	za-
radi	 insolventnosti	 in	prisilnem	prenehanju	 (Uradni	 list	RS,	 št.	
63/2013)«.

Četrta	alineja	8.	člena	se	črta	 in	se	nadomesti	z	naslednjim	
besedilom:	
-	 sodijo	v	sektor	ribištva	in	akvakulture,	
-	 sodijo	v	sektor	primarne	proizvodnje	kmetijskih	proizvodov	

iz	seznama	v	Prilogi	I	k	Pogodbi	o	ustanovitvi	Evropske	sku-
pnosti,	

-	 delujejo	na	področju	predelave	in	trženja	kmetijskih	proizvo-
dov	iz	seznama	v	Prilogi	I	k	Pogodbi	o	ustanovitvi	Evropske	
skupnosti	v	naslednjih	primerih:	
a)	 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,	
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11. člen
Za	prvim	odstavkom	27.	člena	se	doda	naslednje	besedilo:	
»V	primeru,	da	je	prejemnik	sredstev	prenehal	z	dejavnostjo	

za	katero	je	prejel	sredstva	po	tem	pravilniku,	ker	je	njegovo	pod-
jetje	 zašlo	 v	 težave	 ali	 zaradi	 drugih	 vzrokov,	 je	 dolžan	 vrniti	
sorazmerni	del	sredstev	skupaj	z	zakonitimi	obrestmi.«

12. člen
Spremembe	in	dopolnitve	Pravilnika	o	dodeljevanju	pomoči	

de	minimis	 in	drugih	ukrepov	za	razvoj	podjetništva,	 inovativ-
nosti	 in	 turizma	v	Občini	Selnica	ob	Dravi	se	objavijo	v	Med-
občinskem	uradnem	vestniku	in	začnejo	veljati	naslednji	dan	po	
objavi.

Številka:	007	–	1/2015	 Župan
Datum:	16.	april	2015	 Jurij	Lep,	univ.	dipl.	inž.,	s.r.

7. člen
Za	prvim	odstavkom	12.	člena	se	doda	naslednje	besedilo:	
»Pomoči	de	minimis	po	tem	pravilniku	se	lahko	dodelijo	pod	

pogojem,	 da	 upravičenec	 v	 izogib	morebitni	 preseženi	 zgornji	
meji	de	minimis	pomoči	ter	intenzivnosti	pomoči	po	drugih	pred-
pisih,	pred	dodelitvijo	sredstev	poda	pisno	izjavo	o:	
-	 že	prejetih	de	minimis	pomočeh,	ki	jih	je	podjetje	prejelo	na	

podlagi	te	ali	drugih	uredb	de	minimis	v	predhodnih	dveh	in	
v	tekočem	proračunskem	letu,	vključno	z	navedbo	pri	katerih	
dajalcih	in	v	kakšnem	znesku,	ter	o	

-	 drugih	že	prejetih	(ali	zaprošenih)	pomočeh	za	iste	upraviče-
ne	stroške,

-	 o	povezanih	družbah	ter	o	združitvi	ali	razdelitvi	podjetij
in	zagotovil,	da	z	dodeljenim	zneskom	pomoči	de	minimis,	

ne	bo	presežena	zgornja	meja	de	minimis	pomoči	ter	intenzivno-
sti	pomoči	po	drugih	predpisih.	

Dajatelj	pomoči	bo	prejemnika	de	minimis	pomoči	pisno	ob-
vestil,	da	je	pomoč	dodeljena	po	pravilu	de	minimis	v	skladu	z	
Uredbo	Komisije	 (EU)	 št.	 1407/2013	 o	 uporabi	 členov	 107	 in	
108	Pogodbe	o	delovanju	Evropske	unije	pri	pomoči	de	minimis	
(Uradni	list	EU	L	352,	24.	12.	2013)«.

8. člen
V	13.	členu	se	za	prvim	stavkom	doda	drugi	odstavek,	ki	gla-

si:	
»Dajalec	pomoči	bo	hranil	evidence	o	individualni	pomoči	de	

minimis	10	let	od	datuma	dodelitve	pomoči.«	

9. člen
Doda	se	sedma	točka	v	14.	členu,	ki	se	glasi:	»sofinanciranje	

stroškov	promocije.«

10. člen
Za	20.	členom	se	doda	nov	20.	a	člen,	ki	se	glasi:	
»Sofinanciranje stroškov promocije
Namen	 sofinanciranja	 stroškov	promocije	 je	 spodbuditi	 so-

delovanje	podjetnikov	in	obrtnikov	na	strokovnih	sejmih	in	raz-
stavah	doma	in	v	tujini	in	na	ta	način	promovirati	razvoj	novih	
proizvodov	in	storitev.	

Upravičeni	stroški	so:	
-	 najetje,	postavitev	 in	delovanje	stojnice	na	določenem	stro-

kovnem	sejmu	ali	razstavi	doma	ali	v	tujini.	Upravičenci	do	
pomoči	so	podjetja	iz	7.	člena	tega	pravilnika.«


