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PREDLOG 
Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 18. in 27. člena 

Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na __. izredni seji dne _____2005 sprejel 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 15/04 in 17/05) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: 
 »Državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (v nadaljevanju: državne pomoči) 
se dodeljujejo za namene povezovanja podjetij, za prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz tujine in za posebne programe podjetij, ki so pomembni za razvoj MOL in izhajajo iz 
strateških dokumentov MOL. 
 Državne pomoči se dodeljujejo kot spodbude po principu sofinanciranja upravičenih stroškov 
skupnih strateških razvojnih programov podjetij (v nadaljevanju: skupni programi), kot spodbude za 
prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine po principu sofinanciranja 
upravičenih stroškov prijave in kot spodbude po principu sofinanciranja upravičenih stroškov posebnih 
programov podjetij (v nadaljevanju: usmerjeni programi).« 
 

2. člen 
 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 »Upravičeni stroški za skupne in usmerjene programe so: 
- stroški svetovanja pri pripravi skupnih in usmerjenih programov,  
- stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih in usmerjenih 

programov, 
- stroški promocije proizvodov, storitev ali rezultatov skupnih in usmerjenih programov, ki 

obsegajo neposredne stroške v povezavi z določeno prireditvijo ali razstavo,  
- stroški vodenja skupnega programa in usmerjenega programa (stroški osebja v višini dejanske 

cene dela, ki se izkazujejo na podlagi zahtev razpisovalca sredstev in izplačanih plač z vsemi dodatki in 
dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi),  

- stroški začetnih materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in oprema) za potrebe izvajanja 
skupnih in usmerjenih programov, 

- stroški začetnih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja) za potrebe izvajanja skupnih in usmerjenih programov. 
 Državna pomoč za upravičene stroške iz prejšnjega odstavka tega člena se dodeli v višini do 50% 
upravičenih stroškov.« 
  

3. člen 
 

V 10. členu se doda tretji odstavek in se glasi:  
 »Državne pomoči za usmerjene programe se dodeljujejo za programe, ki jih izvajajo posamezna 
podjetja ali več podjetij skupaj.« 
 

4. člen 
  

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. __________  Županja 
Ljubljana, dne _________  Mestne občine Ljubljana 
 Danica SIMŠIČ 



OBRAZLOŽITEV 
predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih 

pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva – na Mestnem svetu 
 
 
I. Razlogi: 
 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 8. seji dne 2.2.2004 sprejel Pravilnik o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, njegovo prvo spremembo pa na 
32. izredni seji dne 31. 1. 2005 s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Zaradi težnje k bolj 
usmerjenih državnih pomočeh oziroma spodbudah za namene pospeševanja malega gospodarstva 
je potrebno določbe pravilnika ustrezno spremeniti. 

 
2. Ukrepe želimo usmeriti tudi v specifične programe in aktivnosti posameznih podjetij v MOL. 

Programi, ki jih želimo podpreti, bodo praviloma usmerjeni v oživljanje starega mestnega jedra 
Ljubljane, in sicer v tiste, ki izhajajo iz Strategije trajnostnega razvoja MOL in opredeljenih 
prioritet. Program bo lahko izvajalo podjetje samo ali pa več podjetij skupaj. 

 
3. Za namene skupnih strateških razvojnih programov podjetij (skupni programi) smo izločili 

kategorijo posebno usposabljanje, ker se je izkazala za nepotrebno in ker je praviloma vezana na 
investicije v materialna sredstva (stroji, naprave). 

 
4. Vse vrste pomoči želimo dodeljevati do višine 50%. 
 
5. Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 

državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je Zakon o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ki v 2. členu opredeljuje državne pomoči in njihove 
upravljavce, v nadaljevanju pa postopke spremljanja državnih pomoči ter 18. člen Statuta MOL, 
ki določa, da MOL pospešuje razvoj malega gospodarstva. 

 
Zaradi navedenih razlogov je potrebno spremeniti Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Glede na to, da gre le za manjše spremembe, ki se nanašajo na 
bolj usmerjeno dodeljevanje pomoči in višjo zgornjo mejo sofinanciranja investicij, je predlagatelj 
pripravil ustrezne spremembe in dopolnitve pravilnika. Na podlagi predlaganega akta, ki predstavlja 
dopolnitev oziroma spremembo obstoječih državnih pomoči, bodo omogočeni: 

- učinkovitejša priprava programov in shem za spodbujanje razvoja podjetniške dejavnosti,  
- povečanje mednarodne konkurenčne sposobnosti podjetij in  
- usmerjanje sredstev v prioritetna področja razvoja mestnega središča Ljubljane s področja 

gospodarstva. 
 
II. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
 

MOL poskuša slediti dinamiki gospodarstva, potrebam podjetij in usmerjati njihove dejavnosti na 
prioritetna področja MOL. V okviru dosedanjega pravilnika smo izrabili vse možnosti za spodbujanje 
podjetij. S podporo vodenju in koordinaciji povezanih podjetij smo vzpostavljene vezi med njimi dodatno 
utrdili in udejanjili trajnejše delovanje povezav na podlagi zastavljenih ciljev.  
 

Naše aktivnosti in ukrepe želimo usmeriti v bolj specifične programe in aktivnosti, predvsem na 
področje starega mestnega jedra Ljubljane. Da bi zagotovili še bolj vidne učinke spodbud in jih primerno 
glede na aktualne težave mesta usmerili, smo sklenili v okviru vsakoletnega javnega razpisa nameniti 
sredstva še za tiste aktivnosti, ki bodo usmerjene v aktualnost mestnega jedra. 
 



Pomoč pri prijavah na mednarodna (EU) sredstva se je izkazala kot upravičena. V podjetjih 
primanjkuje znanj na področju EU projektov, časa, ki je potreben za le-te in sredstev, ki so potrebna za 
pokrivanje stroškov prijav. S temi sredstvi bodo podjetja lažje financirala tudi zunanje strokovnjake ali pa 
angažirala na novo zaposlene za to področje. S primerno animacijo in večjimi sredstvi bomo pritegnili 
večje število prijav ter zahtevnejše in obsežnejše projekte, ki bodo v korist gospodarstva in z njim 
povezanim dejavnostim v MOL. 
 
III. Poglavitne rešitve in morebitne variante rešitve 
 

Mestni svet je na 8. seji, dne 2.2.2004 sprejel Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za 
pospeševanje malega gospodarstva, v okviru katerega je MOL dodelila sredstva za spodbujanje 
povezovanja podjetij v letu 2004. Na 32. izredni seji dne 31. 1. 2005 je Mestni svet sprejel prvo 
spremembo pravilnika, na podlagi katerega smo s sofinanciranjem stroškov vodenja nadgradili povezave 
podjetij v Mestni občini Ljubljana.  
 

Skupne aktivnosti povezanih podjetij se razvijajo, njihovo sodelovanje prehaja v trajnejše 
partnerske odnose in kažejo konkretnejše rezultate. Za lažje in učinkovitejše izvajanje skupnih nalog in 
aktivnosti ter izkoriščanje prednosti, ki jih ponujajo povezave, se podjetja zavedajo, da je koordinacija in 
vodenje ena od ključnih funkcij povezave. Podjetja/prijavitelji so izkoristila možnost sofinanciranja 
stroškov vodenja povezav in temu primerno lažje usmerila človeške vire v izvajanje skupnih programov. 

 
Glede na aktualno stanje v mestnem jedru in možnosti ukrepanja smo iskali najprimernejše načine 

za njegovo izboljšanje. Izhajali smo iz Strategije trajnostnega razvoja MOL, opredeljenih prioritet in 
nabora možnih ukrepov ter se tako opredelili za bolj usmerjeno spodbujanje programov in aktivnosti. 
Program bo lahko izvajalo podjetje samo ali pa več podjetij skupaj.  

 
Ob tem želimo poudariti, da bomo skladnost delovanja z omenjenima institucijama nadgradili še z 

delovanjem Centra za razvoj malega gospodarstva, ki bo deloval v fazi iskanja potencialnih podjetij glede 
na področje iz pravilnika oziroma javnega razpisa, fazi njihove animacije, fazi svetovanja in pomoči pri 
prijavi ter v fazi začetka izvajanja programa.  
 

Ob dejstvu, da so v okviru spodbujanja prijav na sredstva iz mednarodnih virov najbolj verjetne 
možnosti črpanja sredstev iz EU virov, želimo dopustiti možnost, da bodo možni viri tudi izven EU. Ker 
tovrstna sredstva ob takšnem obsegu ni možno dodeljevati po različnih shemah, jih bomo dodeljevali po 
principu de minimis. Podjetja se bodo sama odločala o vrstah in shemah za sredstva, na katera bodo 
kandidirala. 
 
IV. Finančne posledice 
 
Neposredne finančne posledice niso predvidene. Sredstva za namene spodbujanja povezovanja podjetij in 
za spodbujanje k prijavam na mednarodne vire so opredeljena v proračunu MOL za vsako leto posebej. 
Dodeljevala se bodo v okviru teh omejenih sredstev na podlagi javnega razpisa. 
 
 
 
Pripravil Načelnica 
Sašo Kulašič Vanja Rangus, univ. dipl.ekon. 
Višji svetovalec 
 


