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PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26.11.2015
obravnava in sprejme Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina;
PREDLOG SPREMEMBE PRAVILNIKA:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1,
21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), v skladu z določili Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ____ seji dne _______ sprejel
Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva
v občini Ajdovščina
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v
občini Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 34/2015), v nadaljevanju pravilnik se spremi besedilo 7. člen
tako, da se glasi: »Za dodelitev sredstev za razvoj, ki jih ne ureja poseben pravilnik, župan
Občine Ajdovščina s sklepom imenuje komisijo za vodenje postopka dodelitve razvojnih
sredstev. Komisija na podlagi tega pravilnika, drugih posebnih pravilnikov za posamezen
ukrep ter smiselne uporabe Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenija, pripravi
javni razpis oziroma poziv ter na tej podlagi vodi postopek dodelitve sredstev za razvoj:
odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge ter
predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije direktor sprejme odločitev o
dodelitvi sredstev ter izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Zoper sklep se lahko v roku
8 dni po prejemu, vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Administrativno tehnične naloge za
potrebe razpisa/postopka ter pozive za dopolnitev vlog pripravi strokovna služba uprave
Občine Ajdovščina.«
2. člen
V pravilniku, se v 8. členu spremeni besedilo ukrepa št. 4, ki se glasi: »4. spodbujanje
odpiranja novih trajnih delovnih mest« tako, da se glasi: »Namen ukrepa je spodbujanje
odpiranja novih trajnih delovnih mest na območju občine Ajdovščina. Z ukrepom se
subvencionira del stroškov prispevka delodajalca v prvih 24 mesecih zaposlitve, za najmanj
3 leta, na novo ustvarjenem delovnem mestu.
Upravičeni stroški:
– strošek prispevka delodajalca na izplačane plače.
Intenzivnost pomoči:

– v višini do 75 % upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v
obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– delodajalec, ki kandidira za pridobitev subvencije, mora dokazati, da za omenjen ukrep še
ni pridobil sredstev iz drugih virov;
– sredstev za razvoj ne more pridobiti delodajalec, ki je v preteklih treh letih na območju
občine Ajdovščina izvedel odpuščanje oziroma je zmanjševal število zaposlenih, iz
poslovnih razlogov.
– delodajalec mora ohraniti nova delovna mesta, za zasedbo katerih je prejel subvencijo po
tem ukrepu še najmanj 3 leta po dodelitvi sredstev,
– sredstev za razvoj po tem ukrepu se ne dodeli delodajalcem za delovna mesta s področja
trgovine in transporta.
– podrobnejša merila se določi v javnem razpisu.«
V 8. členu pravilnika, se spremeni besedilo ukrepa številka 8, ki se glasi: »8. spodbujanje
novih neposrednih investicij« tako, da se glasi: »Namen ukrepa je pospešiti prihod novih
investitorjev in/ali gospodarskih dejavnosti v občino Ajdovščina ter ustvarjanje in odpiranje
večjega števila novih delovnih mest. Z ukrepom se subvencionira strošek kupnine za
zemljišča za poslovno gradnjo na območju občine Ajdovščina.
Upravičeni stroški:
– stroški kupnine zemljišča.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100 % upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na novo gradijo
proizvodne ali razvojno – raziskovalne obrate ter v skladu s poslovnim načrtom ustvarijo
10 ali več novih delovnih mest,
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na zemljišču, ki je
predmet tega ukrepa, zagotovijo najmanj 50 delovnih mest na/ha,
– kupnina za zemljišče, na katerih se gradi skladišče, logistični center, parkirišče, trgovina
ali objekt, v katerih se ne odvija proizvodni proces, je neupravičen strošek,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu oziroma v nameri za prodajo
zemljišča za gradnjo.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 300-1/2015
Ajdovščina, dne __________
ŽUPAN
Tadej Beočanin, s. r.

MNENJE ODBORA:
Na 10. redni seji dne 11.11.2015 je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe sprejel
mnenje
da se s predlaganim besedilom Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina strinja
ter predlaga, da občinski svet pravilnik v drugi obravnavi sprejme.
PREDSEDNIK ODBORA
Miran GREGORC, s. r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga pravilnik ureja:
Podlaga za sprejem Pravilnika je 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), v skladu z določili
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 16. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12). Pomembna pravna podlaga za izvajanje samih
ukrepov pa je še uredba Evropske Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Sprememba pravilnika se navezuje na ugotovljene pomanjkljivosti sprejetega pravilnika in
sicer prva, v delu, ki se nanaša na postopek dodelitve sredstev. Besedilo člena se ureja na
način, da se v besedilo vklaplja določilo o smiselni uporabi Pravilnika o izvrševanju
proračuna Republike Slovenija ter jasneje določa pritožbeni organ ter vlogo občinske uprave.
Druga sprememba se nanaša na ukrep spodbujanja ustvarjanja novih trajnih delovnih mest.
V fazi oblikovanja razpisa je bilo ugotovljeno, da delodajalci, po statističnih podatkih, v 85%
primerov zaposlujejo delavce za določen čas. Izhajajoče iz tega dejstva se predlaga
sprememba, da se določilo s katerim se zahteva zaposlitve za nedoločen čas nadomesti z
določilom zaposlitve za določen čas in sicer v trajanju najmanj 3 leta.
Tretja sprememba pa se navezuje na ukrep spodbujanja novih neposrednih investicij. Ukrep
vezan na dodelitev državne pomoči za sofinanciranje stroška podeljene stavbne pravice, se
izkazuje kot neustrezen. Predlog spremembe predvideva dodelitve državne pomoči za
sofinanciranje stroška kupnine zemljišča. Investitorju, ki investira na območju občine
Ajdovščina in hkrati zagotavlja večje število mest tako v absolutnem številu kot tudi vezano
na gostoto le teh, se dodeli državna pomoč za sofinanciranje stroška kupnine zemljišča.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa
Sprejem predlaganega sklepa neposredno nima finančnih posledic. Vrednost izvajanja
ukrepov, zapisanih v pravilniku, ocenjujemo na 3 mio evrov v obdobju do konca finančne
perspektive, to je do leta 2020.
Pripravil: J. Furlan
ŽUPAN
Tadej Beočanin, s. r.

