MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št.6/2002 in št.
25/2002 ) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________________
sprejel

S K L E P
I.
V 1. točki meril za dodeljevanje proračunskih sredstev v skladu s sprejetim pravilnikom, ki jih
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 24.4.2003 se besedilo spremeni tako,
da se pravilno glasi:
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepa;«Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev« se dodeljujejo v skladu z oceno
ustreznosti prijavljenih vlog na podlagi naslednjih meril, ki so glede na težo, ki jo prispevajo
k skupni oceni ovrednotena z ustreznim ponderjem:
Merilo
• finančna stabilnost in likvidnost prosilca
• delež lastnih sredstev v investicijskem projektu
• inovativnost investicijskega projekta
• pričakovani učinki tehnološke posodobitve
• pričakovani učinki investicije na razvoj delovnih mest
• demografsko ogroženo območje
SKUPAJ VREDNOST PONDERJEV

Ponder
0,20
0,20
0,10
0,20
0,20
0,10
1,00

II.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN
Mirko Brulc

Številka: 300-01-10/2002
Datum:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN

Številka: 300-01-10/2002
Datum: 10.3.2004
OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je v letu 2003 sprejel Pravilnik o izvajanju ukrepov
za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja(v nadaljnjem besedilu; pravilnik)
v Mestni občini Nova Gorica.
V skladu s sprejetim pravilnikom je Mestna občina na podlagi predhodno izvedenih javnih
razpisov dodelila proračunska sredstva v skupni višini SIT 40.000.000,00 in sicer za
samozaposlitve, zaposlitve pripravnikov in težje zaposljivih oseb, za promocijo, usposabljanja
ter za začetne investicije.
Za izvedbo razpisov je bila odgovorna sedemčlanska komisija, ki jo je predhodno potrdil
Mestni svet. Komisija je v okviru posameznega razpisa pripravila tudi merila po katerih je
ocenila prijavljene vloge, ki so ustrezale pogojem objavljenih javnih razpisov. Merila je
potrdil Mestni svet na seji dne 24.4.2003.
Pri pripravi in izbiri meril, je komisija v okviru posameznega razpisa upoštevala namene in
cilje ki jih z izvedbo razpisov želimo doseči in sicer:
• spodbujati rast finančno stabilnih podjetij, ki uvajajo nove tehnologije in so sposobna
novih investicij,
• spodbujati promocijo lastnih izdelkov in storitev na tujih trgih,
• spodbujati nastanek in razvoj podjetništva na demografsko ogroženih območjih v
občini(Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki
Sloveniji, Ur.l. RS št.60/1999) ter pospeševati razvoj proizvodnih dejavnosti ter tudi
storitev,
• omogočiti zaposlitev tudi tistim skupinam brezposelnih oseb, ki sicer nimajo velikih
možnosti za zaposlitev,
• spodbujati zaposlitev mladih izobraženih kadrov s poklici tehničnih usmeritev, ki jih
v občini primanjkuje,
• usposabljati zaposlene v podjetjih za pridobitev specifičnih, tehnoloških in
funkcionalnih znanj, ki jih podjetje za povečanje produktivnosti in boljše kakovosti
svojih proizvodov in storitev tudi dejansko potrebuje.
Na podlagi rezultatov zaključenih javnih razpisov komisija ugotavlja, do so javni razpisi za
subvencioniranje stroškov samozaposlitev, novih zaposlitev, udeležbe na sejmih in stroškov
posebnega usposabljanja dosegli svoj namen, merila za izbor vlog so ocenjena kot ustrezna in
v skladu s postavljenimi cilji. Zato komisija ne predlaga spremembe le-teh.
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij je bil v skladu s sprejetim pravilnikom
namenjen podjetnikom, ki vzpostavljajo novo dejavnost oziroma proizvodni proces ali storitev

modernizirajo. Glede na to, da je bil javni razpis v letu 2003 prvič objavljen, se je komisija
odločila, da bo sredstva v skladu s pravilnikom dodelila tudi za gradnjo, nakup ali
adaptacijo prostorov.
Glede na to, da so proračunska sredstva namenjena subvencijam v gospodarstvu omejena in
da je glede na trenutno gospodarsko situacijo v občini potrebno dati prednost
subvencioniranju stroškov odpiranja novih delovnih mest in usposabljanj, komisija predlaga,
da se v letošnjem letu ne dodeljujejo sredstva za nakup, gradnjo ali adaptacijo prostorov,
temveč se subvencionirajo le investicije v stroje, strojno in programsko opremo. Komisija bo
v skladu s pravilnikom odobrila le tiste investicije, ki pomenijo začetek nove dejavnosti
oziroma dejavnost modernizirajo ali racionalizirajo. Ne bodo pa se subvencionirale
investicije v povečanje že obstoječe proizvodnje.
V skladu z navedeno usmeritvijo komisija zato predlaga tudi delno spremembo meril za
izbor prijavljenih vlog in sicer se namesto merila – »pričakovani učinki investicijskega
projekta na razvoj novih produktov in storitev« nadomesti z ustreznejšim in bolj konkretnim
merilom – »pričakovani učinki tehnološke posodobitve«.
V lanskem letu je bilo prijavljenih in odobrenih tudi šest vlog z demografsko ogroženih
območij v občini, ki se v pretežni meri ukvarjajo s proizvodnjo pohištva in izdelkov iz lesa.
Komisija predlaga, da se prijavitelje z demografsko ogroženih območij še dodatno podpre s
tem, da se pri ocenjevanju vlog upošteva tudi merilo »demografsko ogroženo območje« .
Predlagana merila so sestavni del javnih razpisov in podlaga za pripravo razpisne
dokumentacije zato morajo biti pred objavo javnih razpisov predhodno potrjena s strani
Mestnega sveta. Da bi Mestna občina Nova Gorica javne razpise čimprej realizirala,
predlagam Mestnemu svetu, da predloženi sklep sprejme.
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