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           Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_______  sprejel 
 
 
 

O D L O K 
 o spremembi Odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v 

kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeţelju v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 14/10) se spremeni četrti odstavek 30. 
člena tako, da se besedilo »do 50%« nadomesti z besedilom »do 100%«. 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
Številka: 330-4/2011 
Nova Gorica,                                                                                 Matej Arčon 
                                                                                               ŢUPAN 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Nova Gorica, 25. januarja 2011 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 

dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v 
Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: predlog odloka): 

 

Razlog za spremembo odloka je v večjih stroških, ki bremenijo enoto proizvodnje v 
odročnih krajih Mestne občine Nova Gorica, to je na območju Trnovske in Banjške planote. 
Tu je zaradi večjih razdalj ter razpršene in majhne proizvodnje strošek prevoza na enoto 
proizvoda večji kot v dolini. Da bi vsaj pribliţali stroške prevozov na odročnih območjih 
občine stroškom prevozov v dolini, predlagamo spremembo odloka v intenzivnosti pomoči. 
 

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

S sprejetjem odloka bomo podpirali dopolnilne ter nekmetijske dejavnosti in posredno tudi 
osnovno kmetijsko proizvodnjo na kmetijah v odročnih krajih Mestne občine Nova Gorica v 
okvirih, ki jih dovoljujejo predpisi. Navedene dejavnosti bomo tudi stroškovno pribliţali 
proizvodnji v dolini. 

 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem 

področju: 
 

 Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne 28.12.2006, str. 5-
10) za pomoč »de minimis« (v nadaljevanju: uredba 1998/2006). 

 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 

Spremembo odloka predlagamo zaradi zniţanja stroškov prevozov na odročnih območjih, 
to je na Trnovski in Banjški planoti, kjer je zaradi velikih razdalj in razpršene kmetijske 
proizvodnje prevoz zelo velik strošek na enoto proizvoda. S sprejeto spremembo bi vsaj 
deloma pribliţali stroške prevozov s stroški, ki nastajajo s prevozi v dolini. Odlok omogoča 
pridobitev finančne podpore pravnim in fizičnim osebam s področja kmetijstva in podeţelja 
za ukrep, določen v odloku. 
 

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

Po objavljenih kriterijih določeno višino pomoči zniţamo vsem upravičencem v enakem 
odstotku tako, da skupna dodeljena pomoč ne presega razpoloţljivih sredstev. Zato so tudi 
višine pomoči pri posameznih ukrepih določene do določenega procenta in ne za določen 
procent. Ne glede na navedeno pa bi po oceni upravičeni stroški dosegli vrednost pribliţno 
12.000 EUR.   
Višina sredstev, potrebnih za izvajanje ukrepov v odloku, je določena v vsakoletnem 
proračunu Mestne občine Nova Gorica. Drugih finančnih obveznosti s sprejetjem odloka 
ni. 
 
 



 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 

Ker sprememba ne posega na področje skupinskih izjem, potrditev spremembe odloka s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni potrebna. Ministrstvo za finance 
nam je za odlok izdalo mnenje, v katerem dovoljuje intenzivnost do zakonsko določene 
višine. Ker s predlagano spremembo odloka ne presegamo zakonsko določene višine 
intenzivnosti, tudi mnenje Ministrstva za finance za spremembo odloka ni potrebna. 
 
Čeprav je po 1. odstavku 90. člena statuta rok veljavnosti odloka 15. dan po objavi v 
Uradnem listu RS, predlagamo krajši rok in sicer naslednji dan po objavi. Celoten odlok  
vsebuje tudi ukrepe pomoči v kmetijstvu po skupinskih izjemah, po katerih mora prijavitelj 
začeti z investicijo šele po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev. Ker je večina prijav za 
ukrep naloţb v kmetijska gospodarstva (predvsem nakup strojev), je potrebno objaviti 
javni razpis zgodaj spomladi, da zajame večino investicij tekočega leta.  
 
Skladno s 65. členom in v zvezi z 2. alinejo 2. odstavka 64. člena Poslovnika Mestne 
občine Nova Gorica (Uradne objave - časopis OKO, št. 20/02 in Ur. list RS, št 134/2004), 
predlagamo sprejem navedenega odloka po hitrem postopku, ker gre za manj pomembne 
spremembe oz. dopolnitve. 
 
 
Pripravili: 
Tatjana Gregorčič                                                                                  Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                         ŢUPAN 
 
 
Zdenka Kompare 
Svetovalka za kmetijstvo 
 
 

 


