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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 __. seji dne ________ 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) se 7. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Upravičeni stroški za skupne programe so: 
- stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov za povezovanje malih podjetij,  
- stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov, 
- stroški posebnega usposabljanja podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih 

programov,  
- stroški promocije proizvodov, storitev ali rezultatov skupnih programov pri prvi predstavitvi, 

ki obsegajo direktne stroške v povezavi z določeno prireditvijo ali razstavo,  
- stroški vodenja skupnega 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 programov. Med upravičene stroške ne sodijo stroški za nakup transportnih sredstev in 
opreme; 

- stroški začetnih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali 
nepatentiranega tehničnega znanja).  
 Državna pomoč za upravičene stroške iz prvih petih alinej prejšnjega odstavka tega člena se 
dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov, za upravičene stroške iz šeste in sedme alineje prejšnjega 
odstavka tega člena pa v višini do 15% upravičenih stroškov.«   
 

2. člen 
 

 V 8. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:  
 »Višina pomoči po tem členu znaša največ 1.000.000 SIT na eno prijavo. Če je podjetje 
koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt, znaša pomoč največ 2.000.000 SIT.« 
 

3. člen 
 
 13. člen se črta. 
 

4. člen 
  

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. ___________ 
Ljubljana, dne _______________ 
 

Županja 
Mestne občine Ljubljana 

Danica SIMŠIČ 
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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. 

 
2. Na podlagi izkušenj iz dosedanjih razpisov na področju povezovanja podjetij se je izkazala 

potreba tudi po sofinanciranju stroškov za koordinacijo in upravljanje grozdov, ki bodo 
omogočala učinkovitejše izvajanje aktivnosti v okviru skupnih programov povezanih podjetij 
oz. organizacij.  

 
3. Stroške, ki nastajajo pri pisanju prijav projektov za sheme Evropske Unije, običajno 

prijavitelji ne morejo uveljavljati. Ti stroški so odvisni od zahtevnosti in obsežnosti projekta 
ter od velikosti konzorcija. Ker se je v nekaterih primerih izkazala potreba po večjem obsegu 
sofinanciranja, predlagamo dvig zgornje meje zneska na 1 mio oz. 2 mio SIT (v primeru 
koordinatorja konzorcija). 

 
4. 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 za manjše spremembe, ki se nanašajo 
na upravičene stroške in njihovo višino, je predlagatelj pripravil ustrezne spremembe in dopolnitve 
pravilnika. Na podlagi predloga predlaganega akta, ki predstavlja dopolnitev oz. spremembo obstoječe 
državne pomoči, bo omogočena učinkovitejša priprava programov in shem za spodbujanje podjetniške 
dejavnosti, njihov hitrejši razvoj in povečanje mednarodne konkurenčne sposobnosti. 
 
 
II. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
 
V okviru dosedanjega pravilnika smo izrabili vse možnosti za pomoči podjetjem. Mestna občina 
Ljubljana poskuša slediti dinamiki gospodarstva, trendom v povezovanju podjetij in ostalih 
organizacij. Z veljavnim pravilnikom se ne moremo odzvati dejanskim potrebam. S primernimi ukrepi 
bomo lahko utrdili vzpostavljene vezi ter tako s podporo vodenju in koordinaciji grozdov udejanjili 
trajnejše delovanje povezav na podlagi zastavljenih ciljev.  
V treh letih smo uspeli spodbuditi povezovanje podjetij na več področjih. Izkazalo se je, da 
primanjkuje finančnih sredstev predvsem pri nadgrajevanju in utrjevanju sodelovanja, kar lahko 
dosežemo s primerno koordinacijo in upravljanjem. 
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. Z 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. 
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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. Sredstva smo uspešno usmerili v povezavo podjetij, tako da smo 
spodbudili in pomagali utrditi medsebojne povezave v šestih grozdih v Mestni občini Ljubljana.  
Skupne aktivnosti povezanih podjetij se razvijajo, njihovo sodelovanje prehaja v trajnejše partnerske 
odnose in kažejo konkretne rezultate. Zaradi lažjega in učinkovitejšega izvajanja skupnih nalog in 
aktivnosti ter izkoriščanja prednosti, ki jih ponujajo grozdi, želijo podjetja ustrezno organizirati 
poslovanje, tako da dajo nov impulz k dodani vrednosti skupnih programov s primerno koordinacijo in 
vodenjem. Ker želimo spodbujati nadaljnji razvoj grozdov v MOL, smo opredelili možnosti 
sofinanciranja stroškov za koordinacijo in upravljanje. Pomoči bodo dodeljevane na podlagi meril, 
določenih v javnem razpisu. 
Ob že znanih razlogih za spodbujanje prijav na sredstva iz mednarodnih virov naj razjasnimo, da so 
najbolj verjetne možnosti črpanja sredstev iz EU virov, vendar želimo dopustiti možnost, da bodo 
možni viri tudi izven EU. Ker tovrstna sredstva ni možno dodeljevati po različnih obstoječih 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, dipl.ekon. Vanja Rangus, univ. dipl.ekon. 
Višji svetovalec 
 


