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              Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 

in 18/19) in 27. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_______________ sprejel naslednji  
 
 

O D L O K 
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Mestne občine Nova Gorica 
 
 

1. člen 
V 19. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne 
občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 79/17,, (v nadaljevanju – odlok) se  v 1 točki doda 
peto alinejo  
 
tako, da se po novem glasi:  
                                                                         

-     za zazidana stavbna zemljišča, katera se uporabljajo za poslovni namen od začetka 
veljavnosti odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)  
na območju Republike Slovenije pa do konca leta 2020. 

 
      Oz. podredno 
 

Za zazidana stavbna zemljišča, katera se uporabljajo za poslovni namen, zavezanci pa 
so mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki imajo na dan razglašenih izrednih 
razmer registriran sedež na območju MONG za obdobje 6 mesecev od začetka 
veljavnosti odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)  
na območju Republike Slovenije pa do konca leta 2020. 
 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
  
 
Številka:  
Nova Gorica,  

Klemen Miklavič  
      ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljevanju: odlok):  
 
Minister za zdravje je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi povečane 
nevarnosti širjenja novega koronavirusa dne 12. 3. 2020 izdal odredbo o razglasitvi 
epidemije COVID-19. Dne 15. 3. 2020 je bil nato sprejet Odlok 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 in sl.).  
 
Posledično se je življenje na Goriškem ustavilo, večina podjetij je zaradi zaprtja meje in 
izdaje odredbe ustavilo svoje poslovanje, zaposlene pa poslalo na čakanje. Ne glede na 
ugodne trende pri obvladovanju epidemije in postopno sproščanje ukrepov je jasno, da 
bo okrevanje izvoznega turističnega gospodarstva glede na »novo realnost« in veliko 
neznank posebna težava. Del, ki je navezan na pretežno italijanske goste, pa predstavlja 
še poseben izziv. Italija je država, ki ukrepe zaradi intenzivnosti epidemije sprošča 
najpočasneje, pričakujemo lahko izredno počasno vzpostavljanje ustaljenih čezmejnih 
gospodarskih tokov. Zato smo prepričani, da brez dodatne pomoči države velik del 
turističnega gospodarstva v naši regiji ne bo dočakal popolne normalizacije razmer. 
Predpostavka sprejetih ukrepov vlade je, da se bo položaj po začasnem zastoju v 
razmeroma kratkem času stabiliziral, za turistično gospodarstvo, odvisno pretežno od 
italijanskih gostov, to žal ne velja.  
 
Kot je znano, obmejno Goriško gospodarstvo predstavlja kompleksen preplet kulinaričnih, 
trgovskih, igralniško-zabaviščnih, logističnih in drugih storitev, ki zaposlujejo večino 
lokalne populacije. Za atraktivnost regije so poleg naštetega izrednega pomena tudi 
podporne storitve malega gospodarstva (pekarne, mesnice, itd.). Skupni imenovalec 
vsega naštetega je neizpodbitno dejstvo, da je izpad prihodkov zaradi epidemije novega 
koronavirusa posegel v poslovanje subjektov do te mere, da je prihodnost marsikaterega 
podjetja negotova. 
 
Naša dolžnost je, da se vzporedno ob državnih ukrepih prizadete poslovne subjekte 
podpre tudi na lokalnem nivoju in tako pripomore k obdržanju njihove agilnosti ter 
aktivnosti jedra gospodarskega razvoja v regiji. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za poslovne subjekte za določeno obdobje vidimo kot učinkovit in 
ustrezen ukrep, ki bo subjektom bistveno pripomogel v času okrevanja po krizi, nastali 
zaradi epidemije. 
 
Zato predlagamo, da se nadomestilo za uporabo stavbenga zemljišča za poslovne 
subjekte ne zaračunava od začetka veljave odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pa do konca leta 2020. 
 
2. Cilji, ki jih želimo doseči s spremembo odloka.  
 
S spremembo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Nova Gorica se želimo prilagoditi trenutnim razmeram v realnem sektorju in s tem 
pripomoči k čimprejšnji poslovni sanaciji vseh poslovnih subjektov. Grožnja, da se bo 
brezposelnost v Goriški regiji rekordno povečala je realna; če želimo trend rasti 
brezposelnosti ustaviti potem mora tudi lokalna skupnost aktivno poseči v reševanje 
gospodarstva in podjetij. Predlagana sprememba tako predstavlja le prvi korak k 
reševanju težke gospodarske situacije v Novi Gorici.     
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0724


 

3. Pravne podlage za sprejem odloka.  
 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 27. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17). 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka.  
 
Po uveljavitvi predlaganega odloka bo v letu 2021 višina nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za eno leto bistveno nižja. S tem bomo kot odgovorna lokalna 
skupnost pripomogli k reševanju Goriškega gospodarstva. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka.  
 
Delni izpad proračunskega prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 
Stabiliziranje ali celo povečanje proračunskega prihodka iz naslova dohodnine. 
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok. 
 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker 
gre za izredne ukrepe s katerimi bomo izboljšali gospodarsko stanje v Mestni občini Nova 
Gorica. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme.  
 
 
 
          Marko Tribušon 
               SVETNIK  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


