
Stran 2 URADNI VESTNIK GORENJSKE St.  s+ -  t i .x .2ao2

Na podlagi 29. clena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l .  RS, St 72/1993,
6/ '1 994-oci locba US RS, 45l  1994-odlocba US RS, 57l  1994 ,  14/  1995,
2ol1995-odlocba US RS, 63/199S-odlocba US RS, 73l199S-odlocba US
RS, 9/1996-odlocba US RS, 39/1996-odlocba US RS, 44l1996-odlocba US
RS, 2611997,7O/199710/ 1998, 6811g98-odlocba US RS, 74/1998,
59/1999-odlodba US RS, 7O/2OOO,1oO/2000-sklep US RS, 28/2OO.1-uso-
tovitev US RS,16/2002-sklep US RS), 48 clena zakona o gasilstvu (Ur. l. RS,
St. 71l1993) in 16. clena statuia obcine Kranjska Gora (UVG, St. 17l1999,
28/2OOO, 15/2OO2), je Obcinski svet obcine Kranjska Gora na 38. seji dne
30.9.2002 sprejel

SKLEP
obrezpradnemo"lS"o:"i"jliT5'nnTi1:;nanepremiininah

Prostovoljnemu gasilskemu drustuu Dovje se brezplacno prenese lastninska
pravica na nepremiininah

- parc. 5t.  789/2, posl.  stavbav izmeri 66 m2, gosp. posl.  v izmeri 16 m2 in
dvori5de v izmeri 152 m2, vpisano pri vl. 5t. 287 k.o. Dovje.

i l .

Ta sklep zacne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiSe
v zemliiSko knjigo Okrajnega sodiSca na Jesenicah.

stev.: 465/14 -4/ 2OOO-EK
Datum:1.1O.2OO2 

ZUparu
JoZe Kotnik

Napodlagi 6. i lenaZakonao nadzoru dzavnih pomoci (Ur. l ist RS,5t. 1/00 in
3Olo1) in 18. 6lena statuta Obcine Zirovnica (Uradni list RS, 23199, 71/A1 in
109/01 ) jeObcinski svetobcineZirovnicanasvoj i  36. redni sej i  dne30.septem-
bra 2002 sprgel

PRAVILNIK
O DODELJEVANJU FINANCNIH SREDSTEV IZ OBEINSKEGA PRORAEUNA. 

ZA POSPESEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
V OBCINI ZIROVNICA

1. clen

S tem pravilnikom se dolocajo pogo.ii, namen in postopek za dodeljevanje financ-
nih sredstev za pospeSevanje raanoja malega gospodarsfua v obcini Zirovnica, v
skladu z Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje daavnih pomoci ter dolo-
difui pristo.jnih ministrov za upravljanje posameznih shem drZavnih pbmoci (Urad-
r '  RS, st.  59/00).

2.  c len

Sredstua za pospeSevanje raaoia maiega gospodarstva Obcine Zirovnica se za-
gotavljajo iz obcinskega proracuna, njihovo vi5ino pa dolodi obiinski svet z oeilo-
kom o prora6unu za tekode leto.

3. i len

Upravicenci do sredstev za pospeievanje razvoja malega gospodarstva so:
- samostojni podjetniki,
- mala podjetja,
- obiani, ki so pri prjstojnem organu vloZili vlogo za priglasitev staiusa samostoj-

none nndiatnike

- podjetja, ki so na pristojnem sodiScu vlo2ila zahtevo za vpis v sodni register.
Upravicenci iz 3. in 4.alinee lahko koristijo financna sredstva po vpisu v sodni re-
gister oziroma izdaji odlocbe o statusu samostojnega podjetnika.

Do subvencij po tem pravilniku niso upravicena podjetja v te2avah.

Podietja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. clena Uredbe o na-
menih in pogojih za dodeljevanje drZavnih pomodi ter doloditvi pristojnih ministr-
stev za upravljanje posameznih shem drZavnih pomoci (Ur. list RS, 5t. 59/00). Pri
podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoStevajo.

Sedei obratovalnice oz. podjetja ter poslovni prostori morajo biti na obmocju ob-
cine Zirovnica.

4. ilen

Financna sredstva za raz'toi malega gospodarstva se dodeljujejo v obliki nepov-
ratnih sredstev.

5. i len jn l

. Ukrep za pospe6evanje razvoja malega gospodarstva je subvencioniranje
obrestne mere za posoj i la, pridobl jene na izbrani poslovni banki.

Namen:
- materialne in nematerialne investiciie

Poqoii :
- v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med izbrano po-

slovno banko in obcino,

- posojilo s subvencionirano obrestno mero lahko pridobijo prosilci, ki imajo med
viri financiranja zagotovljenih najmanj 50o/o lastnih sredstev,

- posojila se lahko odobrijo najvec za dobo 5 let,
- investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v obiini Zirovnica vsaj 5

let po njenem zakljucku.

ViSina:
- vi5ina subvencije obrestne mere ne sme presegati 15% upravicenih stro5kov ce-

lotne investicije,
- rok vracila posojila s subvencionirano obrestno mero je do 5 let

Upraviceni stro6kir
- stro5ek nakupa, urejanja in opremljanja zemljiSca za gradnjo poslovnih prosto-

rov,
- stro6ek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za pos;lovno de.jav-

nost,
- stro5ek nakupa opreme.

6. clen

Sredstva se dodeljujejo ng podlagi javnega razpisa, ki ga na krajevno obica.jen na-
cin, objavi 2upan obiine Zirovnica.
Pred objavo razpisa 2upan sklene z izbrano poslovno banko pogodbo o poslov-
nem sodelovanju, s katero se dogovori o obliki pospeSevanja razvoja malega go-
spodarsfua, o viSini zagotovljenih sredstev obdinskega proracuna, o pogoiih, pod
katerimi se posamezna sredstva razdeljujejo ter medsebojne pravicer in obvezno-
sti med obiino in poslovno banko.

7. dlen

Sklep o razpisu vsebuje:
1. Dolocbe tega pravilnika, na podlagi katerih se sprejme sklep o razpisu.
2. Skupen znesek proracunskih sredstev namenjenih za pospe5evanje razvoja

malega gospodarstua v Obcini Zirovnica.
3. Namene za kaiere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo.
5. Dobo vracanja posojil.
6. Vi5ino obrestne mere.
T.Rokza vloZitev pro5enj, ki  ne sme bit i  kraj5i .od 30 dni od clneva objave

razpisa.
8. Naslov, na katerega se vlo2ijo prodnje.
9. Navedbo potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis,

B. dlen

Pro5njo za posojilo s prilogami prosilci vloZijo na poslovni banki, izbrani za poslov-
no sodelovanje z obEino, ki vlogo prouci in obcini posreduje v potnditev sklep o
dodelifui kredita s subvencionirano obrestno mero.

9. clen

Zgornja viSina lntenzivnosti pomoci po tem pravilniku je 15% upravii,enih stroikov
celotne investicije in velja ne glede na to, iz katerih virov (sredsfua obcinskih pro-
ra6unov, driavnega prora6una ali mednarodnih virov) je pomoc dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za dolocen namen ni dobil dniavne pomoci
oz. ce jo ie, kolikien delei je 2e dobil iz drugih virov.

10. c len

Namenskost porabe subv-encij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja
nadzorni odbor Obcine Zirovnica. V primeru ugotovitve nenamernske porabe
sredstev je prejemnik subvencrjo dol2an vrniti skupaj s pripadajodimi zamudnimi
obrestmi v proracun obcine Zirovnica.
Enako velja tudi za upravicenca, pri katerem se ugotovi, da je v postopku za pn-
dobitev subvencije navajal neresnicne podatke.

1 1.  c len

Z dnem uveljavitue tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev
ob6inskega proracuna za pospesevanje razvoja obrti, podjetni6iva, turizma in
kmetijstva v Obcini Zirovnica (Ur. list RS, si. 35/00)

12. c len

Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevitka: 41 4O3-OOO1 / 2OO2
Datum: 3O.9.2OO2

Franc Pfajfar, inZ. gradb.
Zupan


