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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________________ 
sprejel naslednji  
 
 

 
S K L E P 

 
 

1. 
 
Sprejmeta se  dodatna ukrepa pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova 
Gorica za blažitev epidemije COVID -19 in sicer: 

a) ukrep sofinanciranja začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoja Ukrep se skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih  spodbud za razvoj 
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-
2020(Uradni list RS št. 66/2014, 15/17 v nadaljevanju; Odlok) realizira z objavo 
javnega razpisa, pri čemer so pogoji prijave, višina sofinanciranja investicije  ter 
vrsta upravičenih stroškov določena z Odlokom.  Pri določitvi meril za ocenjevanje 
vlog, pa se poleg ključnega merila; namen prijavljene investicije (začetna 
investicija ali diverzifikacija)  upoštevajo še naslednja merila: 

 

• prepovedano  poslovanje (skladno z Odlokom o začasni prepovedi  ponujanja 
in prodajanja blaga  in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  (Uradni list  
RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 
67/20), 

• izpad prometa kot posledica razglašenih izrednih razmer v času trajanja 
epidemije COVID -19,   

• ohranitev delovnih mest.  
 

Pri vrednotenju meril imata  zgoraj navedena merila iz prve in druge alinee enako 
težo kot merilo namen investicije. Ostala merila se določijo in vrednotijo glede na 
trenutne prioritete pospeševanja razvoja posameznih področij dejavnosti, 
dejavnikov vpliva na okolje in podatkov o že prejetih sredstvih posameznih 
prijaviteljih na  javnem razpisu iz preteklega proračunskega leta.  

 
b) ukrep sofinanciranja plačila odškodnine za uporabo javne površine (gostinski vrt) 

v lasti Mestne občine Nova Gorica za obdobje, ko je bilo gostinskim obratom  na 
območju Mestne občine Nova Gorica skladno  z Odlokom o začasni prepovedi  
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  
prepovedano ali onemogočeno poslovanje (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 
37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20). 
Pogoje, postopek, dodeljevanja sredstev, upravičence in višino sofinanciranja se 
podrobneje določi v Odloku o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije 
COVID-19. 

 
 
 



 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 
 
 

Številka: 166-1/2020         dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica, 23. julija 2020      ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Številka: 166-1/2020-250 
Nova Gorica, 8. julija 2020 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju  sklepa o dodatnih ukrepih 
pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev 
epidemije COVID-19: 

 
V času razglašene epidemije COVID-19 je Vlada RS sprejela vrsto ukrepov za 
zagotovitev preprečevanja širjenja okužbe. Tako je bila tudi sprejeta prepoved 
opravljanja določenih dejavnosti, kar je imelo za posledico velik upad  poslovanja  
številnih gospodarskih dejavnosti. Gospodarska škoda je na Goriškem zaradi 
zaprtja meje z sosednjo Italijo in specifike razvoja določenih storitvenih  dejavnosti 
na tem območju (igralništva in z igralništvom povezanih dejavnosti) še toliko večja. 
Med najbolj izpostavljenimi dejavnostmi so gostinske storitve in z igralništvom 
povezane storitvene dejavnosti.  Poleg posledic protivirusnih ukrepov je domače 
gospodarstvo prizadeto tudi zaradi poslabšanja ekonomskih pogojev v drugih 
državah EU in v soseščini.  Zaradi epidemije  in posledično sprejetih protivirusnih 
ukrepih je tudi nadalje pričakovati poslabšanje gospodarske situacije. 
Za  omilitev posledic epidemije je Republika Slovenija sprejela vrsto ukrepov 
pomoči gospodarstvu in posameznikom. Republika Slovenije je v treh interventnih  
zakonih  sprejela številne oblike pomoči tako za  pomoč  gospodarskim subjektom 
kot posameznikom.  Državnim ukrepom se pridružujejo tudi posamezne občine, ki 
so v okviru svojih pristojnosti in proračunskih zmožnosti sprejele dodatne ukrepe 
za pomoč gospodarstvu v svojih lokalnih okoljih. 
Upad poslovanja gospodarskih subjektov zelo neugodno vpliva tudi na občinski 
proračun Mestne občine Nova Gorica. Samo prihodki iz naslova koncesijskih 
dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo so se v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta znižali za dobrih 85% v primerjavi z enakim obdobjem lanskega 
leta. Ne glede na navedeno predlagamo da se ukrep sofinanciranje začetnih 
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj realizira kljub izpadu 
prihodkov realizira v planirani višini s tem, da se sredstva prednostno dodelijo 
tistim prijaviteljem, ki so realizirali oziroma bodo v obdobju določenem z razpisom 
še  realizirali prijavljene  investicije in so hkrati v obdobju razglašene epidemije 
morali zapreti obrate oziroma jim je promet zaradi razglašenih izrednih razmer 
drastično upadel. Ena od oblik pomoči, ki jih realizirajo lokalne skupnosti pa  so 
tudi pomoč gostincem in s tem v zvezi sofinanciranje plačila odškodnin za 
uporabo javnih površin (gostinski vrt), ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
Gostinski vrtovi so bili v času razglašene epidemije zaprti, odškodnino za uporabo 
javnih površin  pa je bilo potrebno ravno tako poravnati.  

 
 

2. Pravne podlage za sprejem sklepa: 
 

Podlaga za sprejetje ukrepa sofinanciranje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj je Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 
2014-2020 (Uradni list RS, št. 66/14 in 15/17; v nadaljevanju Odlok). Za realizacijo 



 

ukrepa sofinanciranja plačila odškodnine za uporabo javnih površin, pa je 
potrebno sprejeti Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne 
občine Nova Gorica  zaradi epidemije COVID-19 ki  se navezuje na že  sprejeti 
Odlok. 

 
 

3. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa. 
 

S sprejemom  nabora dodatnih ukrepov  pomoči gospodarstvu na območju 
Mestne občine Nova Gorica za blažitev posledic epidemije COVID-19 se postavlja 
podlaga za pripravo javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje in razvoj, ki bo prednostno vrednotil vloge tistih prijaviteljev, 
ki so v času razglašene epidemije utrpeli največjo o gospodarsko škodo  in 
podlaga za pripravo ustreznega pravnega akta, na podlagi katerega bo preko 
javnega razpisa omogočeno sofinanciranje plačil odškodnin za uporabo javnih 
površin (gostinskih vrtov) v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki so bili v času 
razglašene epidemije zaprti. 

 
 

4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa 
 

S sprejemom predlaganega  sklepa  bodo nastale dodatne materialne obveznosti 
in sicer v višini 20.000 EUR in sicer za sofinanciranje plačil odškodnine za 
uporabo javnih površin. S sprejetjem Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu 
zaradi epidemije COVID-19  se  bo vzpostavila tudi pravna podlaga za določitev 
sredstev v proračunu (z rebalansom oz. spremembo). Sredstva za sofinanciranje 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj pa so že 
predvidena v rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica in sicer na 
postavki 09071 sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoja  v višini 173.000 EUR.     
 

 
5. Zaključek 
 

Skladno z navedenim Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, 
da predloženi  sklep  obravnava in sprejme.  

 
 
 
 
        dr. Klemen Miklavič 

ŽUPAN 
 
 
Pripravila: 
Tatjana Gregorčič, podsekretar 
 vodja službe za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 
 
 


