Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odločba US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 –
odločba US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP- A in 80/20 - ZIUOOPE), v skladu z
določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji, dne 29. decembra 2020 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju
gospodarstva v Mestni občini Koper
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev oziroma
pomoči za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini
Koper.
(2) Namen ukrepov, določenih v pravilniku, je dodelitev izredne finančne pomoči mikro, majhnim
in srednjim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so
utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije Covid-19, razglašene na območju Republike
Slovenije.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
(1) Sredstva za izvajanje ukrepov iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Mestne občine
Koper (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(pravna podlaga de minimis)
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo 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, št. L 352, 24. 12. 2013)), spremenjene z Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne
2. julija 2020), Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter
morebitnimi spremembami navedenih predpisov, ki bodo v veljavi v času odločanja po tem
pravilniku.
4. člen
(oblika pomoči)
(1) Pomoči za blaženje posledic epidemije Covid-19 se podjetjem v občini dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
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5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
–
–
–

–

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju
Evropske unije;
»podjetje« je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost (tj. vsaka dejavnost
ponujanja dobrin in storitev na trgu proti plačilu – tržna dejavnost);
»enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih
razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 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 podjetjem, 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 navedenega podjetja, sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka prek enega
ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje;
»upravičeni stroški« so stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč.
II.

UPRAVIČENCI
6. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki posamezniki, mikro,
majhne in srednje gospodarske družbe, ki so registrirani po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe in imajo registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine ter imajo
na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle obveznosti do občine in poravnane
vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo Republike Slovenije, ki jih pobira
davčni organ.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
7. člen
(kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013))
(1) Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme
upravičenec iz katerega koli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne
smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili pomoči » de minimis«:
–
–
–

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
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
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 št. 360/2012,
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
ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
2/9

8. člen
(ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013))
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
–
–
–

ribištva in akvakulture;
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije;
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije 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,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

(2) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v
enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi
sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja
uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013.
(3) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali
države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
(4) Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije
o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se
pomoč dodeli iz sredstev države, občine, EU ali tretjega subjekta, ki ima značaj dodeljevalca
državne pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
(6) Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
(7) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila njegovo
pisno izjavo o:
–

vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– tem, da ni dvojno financiran,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja
de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(8) Upravičenec mora k vlogi predložiti tudi:
–
–

seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že
prejetih de minimis pomoči za vsa z njim povezana podjetja,
izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo drugega odstavka tega
člena pravilnika.
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(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila izbranega upravičenca:
–
–

da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
o vsebini in odobrenem znesku de minimis pomoči.

(10) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma
dodelitve pomoči upravičencem.
9. člen
(omejitve pomoči)
(1) Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno
enoto na območju občine, če svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo, in sicer najmanj
od 1. marca 2020 dalje.
(2) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti ukrep dodeljuje le enkrat v proračunskem letu.
(3) Isti upravičeni stroški se v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da
je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške tudi iz drugih virov
financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba
o dodelitvi sredstev razdre, izbrani prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva
s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(4) Do pomoči ni upravičen tudi tisti prijavitelj:
–
–
–
–
–
–

ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov,
ki je v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
ki je v težavah in dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
ki je že prejel pomoč po tem pravilniku in sredstev ni koristil namensko ali ni izpolnil
obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev,
ki je že koristil državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila državnih pomoči,
ki je davčni dolžnik.

(5) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
III.

VRSTE POMOČI

10. člen
(vrste ukrepov)
(1) Po tem pravilniku se lahko dodeljuje pomoč za naslednje ukrepe:
–
–
–
–

subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19;
subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19;
spodbujanje ohranjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja ter
spodbujanje promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja.

11. člen
(subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19)
(1) Namen ukrepa subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije
Covid-19 je blaženje poslovne škode, ki je nastala najemnikom poslovnih prostorov kot
posledica prepovedi ali omejitve obratovanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije Covid19.
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(2) Predmet pomoči po tem ukrepu je sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni ali
javni lasti na območju občine.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi prijavitelji, ki:
–
–
–
–

v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s
posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
lahko dokažejo izpad prometa, v obsegu, ki bo opredeljen v javnem razpisu, kot posledico
razglašene epidemije Covid-19,
imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na
območju občine,
imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo vsaj od 1. januarja 2020 dalje, najem pa je
prijavljen vsem pristojnim organom v skladu z veljavno zakonodajo, in ki lahko dokažejo,
da so najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnali.

(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški najema poslovnega prostora, letnega vrta in
terase (velja za gostinske obrate) v zasebni ali javni lasti, v času trajanja razglašene epidemije
Covid-19 oziroma v času prepovedi ali omejitve poslovanja, ki je bila predpisana s posebnim
aktom Republike Slovenije.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
–

–
–
–
–

davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka
DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali z izpisom iz poslovnega
registra v primeru, da upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima
veljavne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
obratovalni stroški (ti so upravičeni v drugem ukrepu tega pravilnika),
stroški zamudnih obresti,
vplačane varščine in are,
vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.

(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti in ostali
pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
12. člen
(subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19)
(1) Namen ukrepa subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije
Covid-19 je blaženje poslovne škode, ki je nastala upravičencem kot posledica prepovedi
poslovanja ali omejenega obratovanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči po tem ukrepu je sofinanciranje obratovalnih stroškov upravičencem za čas
razglašene epidemije Covid-19 oziroma jim je bilo slednje s posebnim aktom Republike
Slovenije prepovedano ali omejeno.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci kot opredeljeno s tem pravilnikom, ki:
–
–

v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s
posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
lahko dokažejo izpad prometa, v obsegu, ki bo opredeljen v javnem razpisu, kot posledico
razglašene epidemije Covid-19,
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–

imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje, torej v času razglašene epidemije Covid-19,
registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine.

(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški, povezani z obratovanjem (poslovanjem)
poslovnega prostora upravičenca, v katerih upravičenec izvaja svojo dejavnost, in sicer stroški
za:
–
–
–
–

ogrevanje,
električno energijo in z njo povezani stroški,
komunalne storitve,
porabo vode in s tem povezani stroški.

(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
–
–
–
–
–
–
–

stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev, razen če upravičenec nima
pravice do odbitka DDV, kar dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada,
stroški čiščenja in čistilnega materiala,
stroški storitev upravnika,
stroški zavarovanja,
stroški v zasebnih prostorih (npr. stanovanjih oz. drugih bivalnih enotah),
stroški zamudnih obresti,
vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.

(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti, način
dodelitve in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
13. člen
(spodbujanje ohranjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja)
(1) Namen ukrepa spodbujanje ohranjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja je
prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine.
(2) Znotraj tega ukrepa se sredstva lahko dodeljujejo za tri predmete pomoči:
–
–
–

sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest,
sofinanciranje ohranjanja obstoječih delovnih mest in
sofinanciranje samozaposlovanja.

(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci, ki v času epidemije Covid-19 niso smeli
obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije
prepovedano ali omejeno:
a) za odpiranje novih delovnih mest se sofinancira novo zaposlene osebe:
–
–
–
–

ki so državljani Republike Slovenije,
so bile pred zaposlitvijo pri upravičencu vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje,
niso imele zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah,
za katere upravičenec ni prejel sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali
drugih državnih virov vezanih za blažitev posledic epidemije Covid19 za isti namen, kot
ga določa ta Pravilnik.
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b) za ohranjanje obstoječih delovnih mest se sofinancira zaposlitve tistih oseb:
–
–
–

ki so državljani Republike Slovenije,
so bile v času razglašene epidemije Covid-19 zaposlene pri upravičencu,
za katere upravičenec ni prejel sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali
drugih državnih virov vezanih za blažitev posledic epidemije Covid19 za isti namen, kot
ga določa ta Pravilnik.

c) za samozaposlitve se sofinancira zaposlitve tistih oseb:
–
–
–

–

ki so državljani Republike Slovenije,
jim registrirana dejavnost predstavlja njihov edini in glavni poklic (zavarovalna podlaga
005),
so se samozaposlile kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba,
če so lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi in hkrati ni
zaposlen pri drugem delodajalcu (zavarovalna podlaga 040 +112 oziroma 001) ali so
pridobile status samostojnega podjetnika posameznika (s. p.) (zavarovalna podlaga 005),
za katere upravičenec ni prejel sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali
drugih državnih virov vezanih za blažitev posledic epidemije Covid19, za isti namen, kot
ga določa ta Pravilnik.

(5) Upravičeni stroški:
–
–
–

za odpiranje novih delovnih mest: stroški do višine izplačane zakonsko določene
minimalne mesečne bruto plače;
za ohranjanje obstoječih delovnih mest: stroški do višine izplačane zakonsko določene
minimalne mesečne bruto plače;
za samozaposlovanje: stroški plačanih prispevkov za socialno varstvo (stroški oproščenih
prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter njegovih morebitnih
sprememb, ki bodo v veljavi v času odločanja po tem pravilniku).

(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na
upravičene stroške.
(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti, način
dodelitve in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
14. člen
(spodbujanje promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja)
(1) Namen ukrepa spodbujanje promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja je spodbujanje
promocijskih in tržnih aktivnosti upravičenca. Cilj ukrepa je povečanje prepoznavnosti
upravičenca, pospeševanje prodaje in ohranitev poslovanja zaradi posledic razglašene
epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci kot opredeljeno s tem pravilnikom, ki v času
epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom
Republike Slovenije prepovedano ali omejeno in:
–

lahko dokažejo izpad prometa kot posledico razglašene epidemije Covid-19,
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–

imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje, torej v času razglašene epidemije Covid-19,
registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine.

(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški zunanjih izvajalcev za:
–
–
–
–
–

pripravo, oblikovanje in tisk promocijskih materialov;
objave oglasov v časopisih, revijah in medijih;
izdelava spletne strani ali vzpostavitev spletne trgovine;
oglaševanje ponudbe na družabnih omrežjih in portalih;
izvedbo ali udeležbo na sejmih.

(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
–

–
–
–

davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka
DDV, kar dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali z izpisom iz poslovnega
registra v primeru, da upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima
veljavne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
stroški dela zaposlenih pri upravičencu,
stroški pridobitve znakov kakovosti in certifikatov,
vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.

(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti, način
dodelitve in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
IV.

POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI

15. člen
(način dodeljevanja sredstev in strokovna komisija)
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenem v tem pravilniku in v
javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse ali le za posamezne ukrepe oziroma del ukrepov.
(3) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev vodi strokovna komisija (v nadaljevanju:
komisija), ki jo imenuje župan.
(4) Naloge komisije so:
–
–
–
–

sodelovanje pri pripravi javnega razpisa in razpisne dokumentacije, v skladu s
pravilnikom,
odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih vlog na javni razpis v skladu s pogoji in merili
javnega razpisa,
priprava predlogov o višini dodelitve sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec za
posamezni ukrep,
priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane
višine sredstev, če pri posameznem ukrepu ostajajo nerazdeljena sredstva, o čemer
dokončno odloči župan.

(5) O razdelitvi proračunskih sredstev, na podlagi javnega razpisa in poročila komisije, odloči
župan s sklepom.
(6) Medsebojne obveznosti in pravice med občino in izbranimi prijavitelji se uredijo s pogodbo.
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(7) Za izvedbo javnega razpisa, administrativno pomoč komisiji, pripravo sklepov in pogodb ter
drugih nalog, povezanih z uspešno izvedbo razpisa, je pristojna organizacijska enota občine,
ki je odgovorna za gospodarstvo.
16. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

predmet javnega razpisa;
skupni znesek sredstev, namenjenih za celoten javni razpis, ukrepe, ki so predmet javnega
razpisa, in skupni znesek po razpisanih ukrepih;
upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
pogoje in merila, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
obdobje, za katero se dodeljuje finančna pomoč;
vzorec pogodbe;
navedbo dokumentacije (dokazil), ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 14 dni od dneva objave razpisa;
naslov, na katerega se pošiljajo vloge.
V.

NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI
17. člen
(organi nadzora)

(1) Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverja
organizacijska enota občinske uprave, ki je odgovorna za gospodarstvo, na način obveznega
poročanja in po potrebi tudi preverjanja pri upravičencu.
18. člen
(sankcije za kršitelje)
(1) V primeru nenamenske porabe sredstev, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega
dvojnega financiranja in kršenja drugih določil tega pravilnika je izbrani prijavitelj dolžan
vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva
izplačila do dneva vračila.
(2) Dodeljena sredstva pomoči, skupaj s pripadajočimi obrestmi, je dolžan vrniti tudi izbrani
prijavitelj za zaposlitve, ki so prenehale pred rokom, opredeljenem v besedilu javnega razpisa,
in v postavljenem roku zanje ne bodo zagotovili nadomestitve.
VI.

KONČNE DOLOČBE

19. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 302-2/2020
Datum: 29. 12. 2020

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan
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