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Občina Metlika 
Mestni trg 24 
8330 Metlika 
 

Številka: 302-2/2010 
Datum: 15. 4. 2019 
 
 
 
Naslov gradiva: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev iz ob činskega prora čuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Ob čini Metlika  
 
Predlagatelj: Darko Zevnik, župan Občine Metlika 
 
Pravna podlaga: 

• Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 
• Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in 

pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) 
• 16. člen Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16)  

 
 
Obrazložitev: 

Občinski svet Občine Metlika je leta 2016 sprejel trenutno veljaven Pravilnik o dodeljevanju 
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Metlika (Uradni list RS, št. 47/16). 
 
Predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na tri vsebinske sklope: 
 

1. Nov ukrep pomoči - subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov  živilsko-
trgovinske dejavnosti na podeželju 

Subvencija je namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom  in podjetjem v 
zasebni in mešani lasti, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro 
in majhna podjetja. 

Subvencionira se del najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti 
na podeželju. Upravičena območja so vsa naselja v občini, razen mesta Metlike. 
Potujoče prodajalne, prodaja na stojnicah in prodaja na prireditvah (sejmi, shodi in 
podobno) niso upravičeni do subvencioniranja iz naslova tega ukrepa. 
 
Subvencija za najemnino in obratovalne stroške živilsko-trgovinske dejavnosti na 
podeželju ne sme presegati 1.000,00 EUR v posameznem proračunskem letu za 
posamezno trgovino. Najemnina za poslovni prostor se subvencionira do 50% neto 
tržne najemnine, pri čemer osnova za dodelitev pomoči ne sme preseči 5,00 EUR za 
m2 površine najetega poslovnega prostora. Obratovalni stroški se subvencionirajo do 
100% dejansko nastalih stroškov brez davka na dodano vrednost (npr. ogrevanje, 
komunalne storitve, električna energija…). V kolikor trgovina ne posluje celo 
proračunsko leto, se maksimalna subvencija sorazmerno zmanjša glede na dejanski 
čas poslovanja trgovine.  
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Nov ukrep je opredeljen v poglavju  II. Ukrepi pomoči, in sicer spreminja oz. dopolnjuje 
4., 9.a in 15. člen pravilnika. 
 

2. Ukrep pomoči subvencioniranja nakupa zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Metlika, za gradnjo 
poslovnih objektov se razširja na subvencioniranje nadomestila za stavbno pravico 
na zemljiš čih Občine Metlika za potrebe gospodarske dejavnosti . 
 

Subvencija je namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim 
osebam, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro, majhna in 
srednja podjetja, v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v 
razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih 
delovnih mest, povezanih z investicijo. 
 
Subvencija nadomestila za stavbno pravico znaša največ 50 % neto izklicne cene. 

 

Subvencija za nadomestilo za stavbno pravico se dodeljuje pod pogojem, da bo imetnik 
stavbne pravice pričel z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe 
o ustanovitvi stavbne pravice ter dokončal objekt in začel z izvajanjem gospodarske 
dejavnosti v roku dveh let od pričetka gradnje. 

 
Sprememba je opredeljena v poglavju III. Prodaja zemljišč v lasti Občine Metlika in 
javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov ter podelitev stavbnih pravic, in sicer se 
poleg imena poglavja spreminjajo oz. dopolnjujejo 18., 19., 21., 22. in 23. člen 
pravilnika. 
 

3. Spreminja se sestava pet članske komisije za dodeljevanje sredstev  po tem 
pravilniku, ki jo po novem sestavljajo predstavniki odbora za gospodarstvo, finance in 
premoženje Občinskega sveta Občine Metlika, predstavnik Območne obrtno – 
podjetniške zbornice Metlika in predstavniki občinske uprave. Sprememba je 
opredeljena v 17. členu pravilnika. 

 

Finančne posledice sprejetja sprememb in dopolnitev pravi lnika : Sredstva za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Občine Metlika, v 
višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto, in sicer najmanj 2,5 % 
primerne porabe Občine Metlika za posamezno proračunsko leto. 

Za leto 2019 to znese 120.492,68 EUR, vendar ima občina v svojem proračunu za leto 2019 
zagotovljenih 362.235 EUR za vse ukrepe iz pravilnika. Predlagana sprememba pravilnika 
razširja ukrepe pomoči, kar posledično pomeni, da bo zagotovljena proračunska sredstva v 
letu 2019 potrebno razporediti med nove ukrepe oz. po potrebi zagotoviti več proračunskih 
sredstev za razvoj malega gospodarstva v prihodnjih letih. 
 

Postopek sprejema spremembe pravilnika: 
Spremembe pravilnika sprejme občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov 
sveta. V skladu z določbo 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika občinski svet 
razpravlja o predlogu spremembe pravilnika na eni obravnavi. 
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Prilogi:  

• Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika  
(priloga 1) 

• Čistopis Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika z vklju čenim predlogom sprememb 
in dopolnitev  (priloga 2) 

 

 

Pripravila:  
Mirjana Adlešič 
direktorica OU 
 


