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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 SPODBUD ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN 

IZVEDBE PRIREDITEV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 
 
 
 

1. člen 
Črta se točka šest prvega odstavka petega člena Odloka o dodeljevanju spodbud za 
sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok). 
 
Dosedanje točke sedem, osem, devet in deset prvega odstavka petega člena odloka 
postanejo točke šest, sedem, osem in devet prvega odstavka petega člena odloka. 
 
 
 

2. člen 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka:  007-1/2011-22 
Nova Gorica, 

       
                                                                                               
  
 
 

 Matej Arčon  
ŽUPAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-1/2011-22 
Nova Gorica, 4. aprila 2012 
 

OBRAZLOŽITEV 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in 
izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: predlog 
odloka): 

Veljavni predpisi o »de minimis« državnih pomočeh dajejo možnost, da prejemnik pomoči 
za iste upravičene stroške večkrat prejme državno pomoč (v kolikor ne preseže dovoljene 
intenzivnosti državnih pomoči). S predlagano spremembo veljavnega Odloka o 
dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12), se bo ta možnost realizirala.  
 

1) Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
- Usklajenost določb odloka s predpisi o »de minimis« državnih pomočeh. 

 
2) 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 s predpisi o »de minimis« državnih pomočeh. 
 

3) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S predlaganimi spremembami se omogoča, da prijavitelj lahko za iste upravičene stroške 
večkrat prejme državno pomoč (v kolikor seveda ne preseže dovoljene intenzivnosti 
državnih pomoči).  
 

4) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S sprejemom predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale  
materialne obveznosti.   
 

5) Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
Sprememba v predlogu odloka ni v nasprotju s predpisi o »de minimis« državnih 
pomočeh zato potrditev Ministrstva RS za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči ni potrebna. 
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 


