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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 

29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 
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podjetništvo v Mestni občini Koper 

 

 

 

Številka: 302-1/2013               MESTNA OBČINA KOPER 

Koper, 22. februarja 2013              ŽUPAN                

                                  Boris Popovič  
            

Na podlagi 106f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-

ZDIU12),  21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-

UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni 

list RS, št. 37/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 35/01, 

29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na 

seji dne 21. februarja 2013 sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK 

 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za 

podjetništvo v Mestni občini Koper 

 

 

1. člen 

 

V 3. členu Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper 

(Uradni list RS, št. 66/05-v nadaljevanju: pravilnik) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

» Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. December 2006 

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de 

minimis« (Uradni list EU L 379, 28.12.2006, str 5-10).« 

 

2. člen 

 

 Besedilo drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» Za podjetja po tem pravilniku se štejejo: 

- mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom po zakonu, 

ki ureja gospodarske družbe in  

- samostojni podjetniki.« 

 

3. člen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999


 

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» Do sredstev de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: 

- ribištva in ribogojstva,  

- premogovništva,  

- primarne proizvodnje  kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti, 

- pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi 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 in če je pomoč pogojena s tem, da se 

delno ali v  celoti prenese na primarne proizvajalce, 

- podjetja v težavah (podjetja v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji) 

 

Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju ne bodo upravičena do pomoči za nabavo 

vozil za cestni prevoz tovora. 

 

Dodelitev pomoči ne bo pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. 

Ravno tako pomoč ne bo namenjena izvozu oz.  izvozom povezane dejavnosti v tretje države 

ali države členice, kot pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 

in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 

dejavnostjo.« 

 

4. člen 

 

Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, 

ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 

namen pomoči. V primeru upravičencev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 

zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. 

 

V primeru, da je prejemnik  pomoči za iste upravičene stroške  že prejel ali namerava prejeti 

tudi drugo  državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 

intenzivnosti državnih pomoči. 

 

Prejemnika sredstev se pisno obvesti, da je bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. 

 

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo: 

- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v 

kakšnem znesku so v relevantnem obdobju še kandidirali za de minimis pomoč in 

- o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomoč za 

iste upravičene stroške. 

- da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih 

virov.«  



 

5. člen 

 

V 21. členu se pod točko b) besedilo » Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03 in 80/04) nadomesti z besedilom 

» pravilnikom, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja«. 

 

 

Pod točko d) se črta besedilo:  

»in je vključena v Sklad dela«. 

  

6. člen 

 

V četrti alineji 22. člena se črta besedilo: 

 »ter so v Skladu dela vključene v program spodbujanja samozaposlovanja«. 

 

7. člen 

 

V 38. členu se znesek »300.000,00 SIT« nadomesti z zneskom »1.000,00 EUR« 

 

8. člen 

 

V 40. členu se doda  nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

» Župan lahko z vsakokratnim javnim razpisom določi najnižji znesek prijavljene investicije 

oziroma razvoj novih produktov in stroškov promocije podjetij, s katerimi je možno 

kandidirati na razpis sofinanciranja upravičenih stroškov, kakor tudi zgornjo višino 

dodeljenih sredstev.« 

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti. 

 

9.  

 

V 41. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi: 

 

» - pripravi predlog prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane 

višine sredstev.« 

 

10. člen 

  

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

 

 

 

 

          

Številka: 302-1/2013          MESTNA OBČINA KOPER 

Koper, 21. februarja 2013                               ŽUPAN               

                         Boris Popovič  

 



  


