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         Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  ______________  sprejel naslednji 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD ZA  RAZVOJ 

PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 
 
 

1. člen 
 

Spremeni se šesti člen Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok)  in sicer 
tako, da se na novo glasi: 
»Upravičenci po tem odloku so podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ali 
investira na območju Mestne občine Nova Gorica (v primeru, da gre za nabavo 
opreme); 

2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje 
sektorje: 

- ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 
104/2000, 

- premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002, 
- primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 

pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
- predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 

pogodbi v primeru, 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 ali če je pomoč pogojena s tem, da 
se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, 

- cestnoprometni sektor in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora. 

3) podjetje ni v težavah  v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 
1.10.2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). 
Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v 
težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni 
postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v 
težavah:  

- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi 
izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča 
izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega 
kapitala. 

- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi 
izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v 



 

računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 

- če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in 

prestrukturiranje; 
5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči; 
6) pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane 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; 

7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega blaga; 

8) če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo 
državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči; 

9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine 
Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica  je Mestna občina 
Nova Gorica; 

10) Podjetje ima poravnane vse davke in prispevke; 
11) Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 

ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči ( v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR).« 

 
2. člen 

 
Spremeni se druga alineja 17. člena odloka  in sicer tako, da se na novo glasi: 
»- zaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na zavodu, spada v ciljno skupino, ki je v letu 

sofinanciranja s strani Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in ima stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica«. 
 

3. člen 
 
Spremeni se druga alineja 18. člena odloka in sicer tako, da se na novo glasi: 
»- stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino, ki je v letu sofinanciranja s strani 
zavoda določena kot prednostna ciljna skupina.« 
 

4. člen 
 
V prvem odstavku 21. člena odloka se besedilo »v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja v prednostno ciljno skupino.« črta in nadomesti z 
novim besedilom, ki se glasi: 
»v ciljno skupino, ki je v letu sofinanciranja s strani Zavoda določena kot prednostna 
ciljna skupina.«. 
 

5. člen 
 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Številka:  301-1/2011-48 
Nova Gorica,       
                                                                                               
  
 
 

 Matej Arčon  
ŽUPAN  



 

Številka: 301-1/2011-48 
Nova Gorica, 4. aprila 2012 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: predlog odloka) 

Veljavni odlok predvideva sofinanciranje zaposlitve oseb, ki so bile v Pravilniku o 
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/2007, 85/2008, 
25/2009, 80/2010) določene kot težje zaposljive osebe. S spremembo navedenega 
pravilnika (Uradni list 106/2010, 20/12) je bila kategorija težje zaposljivih oseb 
odpravljena. V predlogu odloka so torej predvidene takšne spremembe, ki (skladno z 
navedenimi spremembami pravilnika) odpravljajo kategorijo težje zaposljive osebe.  
 
Poleg tega je pri pripravi zadnjih sprememb veljavnega odloka, ki so bile sprejete na seji 
mestnega sveta dne 2. februarja 2012 prišlo do redakcijske napake pri številčenju 
posameznih točk šestega člena odloka. S predlogom odloka se navedena napaka 
odpravlja, samo besedilo šestega člena pa se v ničemer ne spreminja.  

 
2) Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 

 Usklajenost z veljavno zakonodajo. 
 

3) Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem 
področju: 
Pravne podlage: 

 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12). 
           Načela: 

 Skladnost z veljavnimi predpisi. 
 

4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S predlogom odloka se, skladno z veljavnim državnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, odpravlja kategorija težje zaposljivih oseb. Namesto tega 
se uvede nova kategorija, določena skladno s predlogom Zavoda RS za zaposlovanje-
Območna služba Nova Gorica in sicer: sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je prijavljena 
na Zavodu RS za zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica, spada v ciljno skupino, ki 
je v letu sofinanciranja s strani zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in ima 
stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.  

 
5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

V letošnjem proračunu so že predvidena sredstva za sofinanciranje  novih delovnih mest 
in samozaposlitev in sicer v višini 20.000,00 EUR. Predvidena so na proračunski postavki 
1003/09003-nova delovna mesta in samozaposlitve. S sprejemom predlaganega odloka 
za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale dodatne materialne obveznosti.   
 
 

6) Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
Ker predlog odloka v ničemer ne posega v področje državnih pomoči, ga ni potrebno 
predložiti v potrditev Ministrstvu RS za finance, Sektorju za spremljanje državnih pomoči.  

http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007011900|RS-5|549|221|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008082900|RS-85|11956|3723|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009040300|RS-25|3367|1070|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010101200|RS-80|12097|4304|O|


 

Ker gre za manj pomembne spremembe odloka predlagamo, da se skladno z drugo 
alinejo drugega odstavka 64. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica prva in druga obravnava združita ter predlog odloka sprejme po hitrem postopku. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme po hitrem postopku. 

 
 
Pripravile:                     Matej Arčon 
Tatjana Gregorčič       ŽUPAN 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
 

 
      Mojca Belingar Vodopivec 
      Svetovalka za pravne zadeve 
 
                                                                                                                                                                        

Tanja Žgur 
Svetovalka za gospodarske analize 
in planiranje 

 

 

 

 


