
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09 in 51/10), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter na 
podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine 
Cerkno na svoji 5. redni seji dne 28.9.2011 sprejel 
 

P R A V I L N I K  

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno  

o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva 

 

1. člen 
V Pravilniku Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 79/03) - v nadaljevanju: pravilnik, se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se 
glasi: 

»Finančne sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list Evropske skupnosti št. L 
379, 28. 12. 2006 str. 5–10).  

Skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravilnika »de minimis« ne 
sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja meja pomoči 100.000 EUR), v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči.  

Upoštevati je potrebno tudi načelo o kumulaciji pomoči. Skupaj s pomočjo »de minimis« se 
za iste upravičene stroške ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija 
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po pravilih o državnih 
pomočeh.« 
 

2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 2. člena pravilnika, tako da se glasi: 
»Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, niso upravičena:  

– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojnega sektorja, kakor jih zajema 
Uredba sveta (ES) št. 104/2000;  

– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;  

– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v primeru, 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 ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce;  

– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi 
(ES) št. 1407/2002;  

– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora;  

– podjetja v težavah.« 
 

3. člen 
Za 2. členom pravilnika se doda nov 2.a člen, ki se glasi: 
»Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:  

1. 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,  



2. drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste 
upravičene stroške,  

3. in ga pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.« 
 

4. člen 
V 21. členu pravilnika se črta prvi odstavek. 
 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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