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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na ____  
seji dne ___ sprejel 
 
 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v  
Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015 - 2020 

 
 

1. člen 
 
V Odloku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 70/15) se za 29. 
točko 4. člena doda nova, 30. točka, ki se glasi: 
 
»30. »dopolnilna dejavnost«: za  dopolnilno dejavnost se po tem odloku štejejo vse 
dopolnilne dejavnosti skladno z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 57/15) in druge dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov na kmetijskih 
gospodarstvih, ki ne sodijo v osnovno kmetijsko proizvodnjo. Organizacijska oblika 
upravičenca mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in s tem odlokom.« 
 

2. člen 
 
V tretjem odstavku 20. člena, tretjem odstavku 21. člena in tretjem odstavku 22. člena se 
doda besedilo: »V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od 
njenih ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.« 
 

 
KONČNA DOLOČBA 
 

3. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 

 

Številka: 007-5/2015 
Nova Gorica, 

Matej Arčon 
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012072700|RS-57|5983|2416|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012113000|RS-90|9302|3528|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014041400|RS-26|3071|1069|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015050800|RS-32|3651|1327|O|
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Številka: 007-5/2015-18 

Nova Gorica, 9. maja 2017 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah n 
dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020 (v 
nadaljevanju: predlog odloka): 

 
Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova 
Gorica za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 70/15) med drugim vsebuje  
tudi ukrepe, s katerimi se spodbujajo naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrepi iz 
skupine de minimis). Namen teh ukrepov je spodbujati dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu, ki omogočajo njegov razvoj tudi na področju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov. Na podlagi izkušenj iz že izvedenih javnih razpisov na podlagi 
veljavnega odloka se kaže, da bi bilo z namenom spodbujanja razvoja kmetijstva 
potrebno razširiti pomen dopolnilnih dejavnosti. Na podlagi veljavnega odloka se kot 
dopolnilne dejavnosti štejejo zgolj tiste dejavnosti, ki so kot take določene z Uredbo o 
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 s spremembami). S 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami se pomen razširi tudi na druge dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
S predlogom odloka se z namenom spodbujanja kmetijstva kot dopolnilne dejavnosti 
upoštevajo vse dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki dopolnjujejo osnovno 
kmetijsko pridelavo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. V ožjem pomenu 
namreč dopolnilno dejavnost lahko razumemo izključno kot dejavnosti, ki so navedene v 
Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 s spremembami). 
 
Cilj sprememb in dopolnitev odloka je opredeliti pojem dopolnilne dejavnosti za potrebe 
tega odloka, da ne bi prihajalo do nejasnosti glede vsebine dejavnosti in organizacijske 
oblike (vrste registracije). 
 

3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
Pravne podlage za spremembe v predlogu odloka so:  

 pomoči de minimis Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013. 

 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14, 
32/15) 

 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) 

 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17). 
 
Načela, uporabljena v odloku, sledijo načelom iz prej navedenih predpisov. 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Predlagane spremembe in dopolnitve odloka pojasnijo pojem dopolnilnih dejavnosti za 
potrebe odloka, so širše opredeljene kot so te dejavnosti opredeljene po Uredbi o 
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in so tudi skladne s predpisi o pomočeh de minimis. S 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069


3 

 

sprejetjem predlaganih sprememb in dopolnitev bo jasno, da se lahko pomoči dodelijo tudi 
za: 

 predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ki sicer ni navedena v Uredbi o 
dopolnilih dejavnostih 

 dejavnosti predelave in trženja, ki so drugače registrirane in ne le kot dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah. 

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

Višina sredstev, potrebnih za izvajanje ukrepov v odloku, je določena v vsakoletnem 
proračunu Mestne občine Nova Gorica. S sprejetjem predloga spremembe odloka za 
Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale dodatne materialne obveznosti. 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 
Predlog spremembe odloka mora pred objavo potrditi Ministrstvo za finance, ki obravnava 
pomoči po pravilu »de minimis«.  
 
Spremembe, ki jih ureja predlagani odlok, nameravamo uporabiti že v letošnjem javnem 
razpisu, zato se predlaga krajši vacatio legis od običajnega, in sicer naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu RS.  
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka predlagamo, skladno s 70. a členom 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, da se odlok sprejme po 
skrajšanem postopku 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlog odloka 
obravnava in sprejme.  
 
 
Pripravili: 
Martina Remec Pečenko                                                                      Matej Arčon 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                               ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
 
Zdenka Kompare 
Svetovalka za gospodarski razvoj 
 




