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OBRAZLOŽITEV
Mestna občina Nova Gorica dodeljuje sredstva za spodbujanje podjetništva od leta 2003.
V lanskem letu je Mestni svet sprejel Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica(Ur.l.RS št.38/05), ki je nadomestil že sprejeti
Pravilnik o izvajanju ukrepov za spodbujanje podjetništva iz leta 2003(Uradne objave
št.6/03). Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica(v nadaljnjem besedilu Pravilnik) omogoča podjetnikom in tudi fizičnim
osebam, da poleg sredstev za samozaposlitve in nova delovna mesta, ter za nakup
opreme in strojev pridobijo tudi sredstva za pripravo programov povezovanja. Na osnovi
tega Pravilnika pa se krijejo tudi stroški zaščite patenta, raziskovalnih projektov v podjetjih
ter stroški prijave na mednarodne razpise.
V lanskem letu so bili tako na podlagi sprejetega Pravilnika objavljeni trije razpisi in sicer:
• javni razpis za subvencioniranje samozaposlitev in novih delovnih mest,
• javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in projektov inovacij,
• javni razpis za programe povezovanja podjetij in sofinanciranje stroškov prijav
podjetij na mednarodne razpise.
Pri izvedbi razpisov so se pokazale določene pomanjkljivosti določb Pravilnika zato
predlagamo naslednje spremembe :
•

V 15.členu Pravilnika predlagamo da se za besedilom » Območna služba Nova
Gorica« doda besedilo »Urad za delo«. Ta sprememba je potrebna, zato ker
Zavod za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica pokriva vseh dvanajst
občin Goriške statistične regije. Ker gre za občinska sredstva predlagamo, da se
subvencionira zaposlitev le tistih brezposelnih oseb, ki imajo stalno bivališče na
območju petih občin (Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Šempeter –
Vrtojba). V letu 2003 smo subvencionirali zaposlitev le tistih brezposelnih oseb, ki
so imele stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica, vendar pa veliko
delodajalcev iz Mestne občine, ki so upravičeni do sredstev za zaposlitev težje
zaposljivih oseb in iskalcev prve zaposlitve niso dobili ustrezne brezposelne
osebe, ki bi ustrezala vsem merilom za zaposlitev in imela še stalno bivališče v
Mestni občini. Zato predlagamo ustrezno spremembo Pravilnika, da bi delodajalci
lahko dobili primerno osebo za zaposlitev, saj mora na ta način zaposlena oseba
biti v delovnem razmerju pri delodajalcu najmanj dve leti. Ta ukrep je sicer res
namenjen zniževanju brezposelnosti, vendar po drugi strani pomagamo
podjetnikom iz Mestne občine Nova Gorica, da zaposlujejo osebe, ki so ustrezne
pa čeprav nimajo vse stalnega bivališča v Mestni občini Nova Gorica. Bodo pa
na razpisu imeli prednost tisti delodajalci, ki bodo zaposlovali brezposelne osebe
iz Mestne občine Nova Gorica.

•

Glede na to, da brezposelne osebe z visoko izobrazbo opravljajo pripravništvo 12
mesecev, predlagamo zvišanje subvencije iz 9 na 12 plač pripravnika za

določeno delovno mesto.
•

V skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja ni več
potrebno, da je oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje najmanj tri mesece
pred realizacijo samozaposlitve, temveč se na Zavodu za zaposlovanje lahko
takoj vključi v program za samozaposlitev. Ker subvencioniranje samozaposlitev
poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje predlagamo, da se postopek za
realizacijo samozaposlitve uskladi z ustrezno zakonodajo, ki jo upoštevajo na
Zavodu za zaposlovanje.

•

V lanskem letu je bila dokončana adaptacija Primorskega tehnološkega parka . V
skladu z Pravilnikom smo v lanskem letu subvencionirali tudi samozaposlitev
oseb, ki so bile vključene v program Primorskega tehnološkega parka za
ustanavljanje tehnološko usmerjenih podjetij. S predlagano dopolnitvijo besedila
bomo omogočili osebam,ki so vključene v ta program in želijo ustanoviti podjetje,
da pridobijo prostore v Primorskem tehnološkem parku.

•

Predlagamo tudi , da se subvencionira zaposlitev pripravnikov tudi s srednjo
stopnjo izobrazbo, saj imajo le-ti največje težave pri zaposlovanju.

•

Prijavitelji so imeli na lanskem razpisu težave z razumevanjem 30.člena
Pravilnika. Upravičenec do sredstev za pripravo programa povezovanja podjetij je
samo podjetje, ki ima sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in skupaj z
najmanj dvema podjetjema in vsaj eno razvojno institucijo pripravi program
povezovanja .

Pravilnik je v lanskem letu potrdil Sektor za spremljanje državnih pomoči in velja do
31.12.2006. Pravilnik se izvaja po pravilu de minimis. Ker ne posega v spremembe
namena in upravičenih stroškov potrditev sprememb pravilnika s strani sektorja za
spremljanje državni pomoči ni potrebna. Prilagamo tudi mnenje Sektorja za spremljanje
državnih pomoči.
Predlagamo, da Mestni svet predlog sklepa obravnava in sprejme.
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