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

 
O D L O K  

O SPREMEMBI ODLOKA 
O UKREPIH  POMOČI GOSPODARSTVU NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA ZARADI EPIDEMIJE COVID -19 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/20) se v 5. členu v tretji alineji besedilo  
»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)« nadomesti z besedilom »z veljavnim predpisom o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.« 

 
2. člen 

 
 Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

 
Številka: 007-5/2020               dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,                           ŽUPAN 
 
 



 

 

Številka: 007-5/2020-10 
Nova Gorica, 28. oktobra 2020 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 
ukrepih pomoči gospodarstvu  na  območju Mestne občine Nova Gorica 
zaradi epidemije COVID-19: 

 
Na julijski seji sprejet odlok je bil podlaga za pripravo in objavo javnega razpisa za 
dodelitev pomoči gostincem. Takrat še ni bilo znano, da se bo situacija, ki je terjala 
ukrepe vlade v smislu sprejema Odloka 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) sedaj ponovila. Ker 
navedeni odlok vlade ne velja več, saj je vlada sprejela nov odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev, je potrebno navedbo tega predpisa v 
občinskem odloku ustrezno uskladiti.  
 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Cilj je trenutni odlok uskladiti z veljavnimi predpisi v delu, kjer se sklicuje na druge 
predpise, kar bo omogočilo ponovno objavo javnega razpisa za dodelitev pomoči 
gostincem za čas, ko so morali ponovno zapreti svoje gostinske obrate oz. prenehati 
uporabljati javne površine za potrebe letnih vrtov. 
 
 

3. Pravne podlage, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:  
 
Podlaga za sprejem odloka 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). 

 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka: 
 
S sprejemom predlaganega odloka se usklajuje pravna podlaga, na katero se sklicuje 
veljavni odlok, in sicer na način, da zaradi morebitnih vnovičnih sprememb predpisov 
vlade, ne bo potrebno več spreminjati odloka. 

 
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka: 
 
S sprejetjem predlaganega odloka bodo nastale materialne obveznosti v višini dodeljenih 
pomoči odobrenim vlogam prijaviteljev na objavljeni javni razpis, in sicer je planirana 
skupna višina proračunskih sredstev do največ 20.000 EUR. 
 
 
 



 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
 
 
          dr. Klemen Miklavič 

ŽUPAN 
 
 
Pripravili: 
Tatjana Gregorčič, podsekretar 
vodja službe za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 
 
 
Martina Remec Pečenko 
vodja oddelka za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe 


