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

 
 

S K L E P 
 

 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z realizacijo ukrepov pomoči  
gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID -19 v Mestni občini Nova Gorica v 
letu 2020. 

 
 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: ______________                   dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica, 4. februar  2021      ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Številka: 302-0001/2021  
Nova Gorica, 21. januar 2021  

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 

I. Realizacija sprejetih ukrepov pomoči gospodarstvu za blažitev posledic 
epidemije v Mestni občini Nova Gorica  

 
V Mestni občini Nova Gorica smo za blažitev posledic prvega vala epidemije 
COVID -19 v letu 2020 realizirali naslednje ukrepe pomoči gospodarstvu: 
 

 oprostitev plačila najemnine vsem  pravnim osebam, ki so izpolnjevale 
zahtevane pogoje, in ki poslujejo v prostorih, ki so v  lasti Mestne občine Nova 
Gorica oziroma v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti ter javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica, 

 subvencioniranje plačila odškodnine za  uporabo javnih površin(letnih vrtov) 
subjektom, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Mestne občine Nova 
Gorica  v višini 100%  upravičenih stroškov brez sofinanciranja  plačila DDV-
ja, 

 sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij in investicij v razširitev 
dejavnosti in razvoja s prednostno dodelitvijo nepovratnih sredstev tistim 
prijaviteljem, ki  v obdobju prvega vala epidemije  zaradi zaprtja niso poslovali 
oziroma jim je obseg prihodkov v primerjavi z primerljivim obdobjem 
predhodnega leta padel za več kot 25%, 

 brezobrestna posojila in reprogramiranje obstoječih posojil Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške gospodarskim subjektom(poročilo o realizaciji v 
prilogi).       
 

Za realizacijo zgoraj navedenih ukrepov smo v Mestni občini Nova Gorica 

zagotovili 183.470 EUR  proračunskih sredstev in sicer: 

 4.790 EUR  za oprostitev plačila najemnine za obdobje razglašene 

epidemije(13.3.2020-31.5. 2020) devetim pravnim osebam(zobozdravniki–

koncesionarji in ostali   gospodarski subjekti), ki  poslujejo v prostorih v  

lasti Mestne občine Nova Gorica oziroma organov  v njeni sestavi,  

 3.680 EUR sedmim gostincem za sofinanciranje plačila odškodnine za 

uporabo javne površine (letni vrt) za obdobje razglašene epidemije (13.3. 

2020-31.5.2020) Zaradi zelo slabe odzivnosti gostincev smo na Mestni 

občini Nova Gorica  v ta namen objavili dva javna razpisa in sicer prvega 

6. septembra 2020 in drugega 13.oktobra 2020.  

 175.000 EUR za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširitev in 

razvoj  25 investitorjem. Devet vlog je komisija za spodbujanje podjetništva 

zaradi neizpolnjevanja pogojev oziroma zaradi nižjega števila zbranih točk 

zavrnila.  



 

 

 

 

 

II. Načrtovani ukrepi pomoči gospodarstvu za blažitev posledic epidemije v 

Mestni občini Nova Gorica 

 

Pri pripravi nabora ukrepov za pomoč gospodarstvu za  blažitev posledic 

epidemije COVID -19 v drugem valu (obdobje od 19.10. 2020 dalje) je potrebno 

tako kot tudi že v prvem valu epidemije  upoštevati že vse sprejete državne 

ukrepe v izogib dvojnemu sofinanciranju stroškov posameznih gospodarskih 

subjektov. 

 Vse pomoči, ki so tako z državnega kot tudi z lokalnega vira namenjena kot 

pomoč gospodarstvu  za blažitev posledic epidemije se namreč definirajo kot 

državna pomoč, ki jo je potrebno prijaviti pristojnemu ministrstvu. Sofinanciranje iz 

lokalnega vira se v tem primeru uporablja takrat ko so vse možnosti sofinanciranja 

oziroma financiranja iz državnega vira že izkoriščene.  

Načrtovani ukrepi za blažitev posledic epidemije v drugem valu(od 19.10 dalje) 

ostajajo zaenkrat enaki ukrepom v prvem valu epidemije in sicer:  

 oprostitev plačila najemnine vsem  pravnim osebam, ki so izpolnjevale 
zahtevane pogoje, in ki poslujejo v prostorih, ki so v  lasti Mestne občine Nova 
Gorica oziroma v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti ter javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica, 

 subvencioniranje plačila odškodnine za  uporabo javnih površin(letnih vrtov) 

subjektom, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Mestne občine Nova 

Gorica  v višini 100%  upravičenih stroškov brez sofinanciranja  plačila DDV-

ja, 

 sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij in investicij v razširitev 

dejavnosti in razvoja s prednostno dodelitvijo nepovratnih sredstev tistim 

prijaviteljem, ki  v obdobju prvega vala epidemije  zaradi zaprtja niso poslovali 

oziroma jim je obseg prihodkov v primerjavi z primerljivim obdobjem 

predhodnega leta padel za več kot 25%, 

 brezobrestna posojila in reprogramiranje  obstoječih posojil Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške gospodarskim subjektom( načrtovane naloge  v 

prilogi).    

    

 

III. Načrtovani redni ukrepi za spodbujanje razvoja gospodarstva v Mestni 

občini Nova Gorica  

 

Poleg ukrepov za pomoč gospodarstvu za blažitev posledic epidemije načrtujemo 

tudi realizacijo rednih ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva  in sicer: 

 javni razpis za prodajo zemljišč v Poslovno ekonomski coni Nova Gorica - 

Kromberk  za katero  smo pred kratkim dobili tudi gradbeno dovoljenje, 

 javni razpis za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka za izbrane 

investitorje v načrtovani poslovni coni, 



 

 

 javni razpis za promocijske aktivnosti podjetij (v kolikor bodo epidemiološke 

razmere boljše).  

 

V nadaljevanju podajamo povzetek vseh ključnih  do sedaj sprejetih  državnih 

ukrepov za pomoč gospodarstvu in posameznikom za omilitev posledic epidemije 

v prvem in drugem valu.  

IV.  Sprejeti državni ukrepi za pomoč gospodarstvu in posameznikom  

Vlada Republike Slovenije je z namenom omilitve posledic epidemije sprejela  

sedem   ključnih  interventnih zakonov, osmi paket je v pripravi. Interventni ukrepi 

za  pomoč  gospodarstvu kot tudi  posameznikom so  usmerjeni  praktično na vsa 

ključna področja in sicer na :  

Ukrepe za ohranjanje delovnih mest (sofinanciranje nadomestila  plače, 

nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, 

nadomestila za bolniške odsotnosti, dodatno sofinanciranje že subvencioniranih 

zaposlitev): 

 povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in 
zaradi odsotnosti zaradi višje sile ter oprostitev plačila prispevkov (niso 
oproščeni: občine, delodajalci ki opravljajo finančno ali zavarovalniško 
dejavnost in imajo več kot 10 zaposlenih), 

 80% nadomestilo tistim, ko so zaradi varstva  otrok primorani ostati doma, 

 delna oprostitev prispevkov  v zasebnem sektorju za tiste ki delajo v višini, 

 mesečni krizni dodatek za tiste ki delajo v tveganih razmerah,   

 začasno nadomestilo plača za tiste, ki so izgubili delo v višini(do 
nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov upravičene tudi 
humanitarne organizacije), 

 mesečni temeljni dohodek za samozaposlene  in oprostitev vseh 
prispevkov  za samozaposlene, družbenike, verske delavce, kmete. 

 

Ukrepe za izboljšanje  socialnega položaja ljudi(urejanje statusa delavcev, ki ne 

delajo zaradi višje sile, nadomestilo za brezposelnost od prvega dne 

brezposelnosti dalje, neplačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo  -npr. 

neplačevanje vrtca,  solidarnostni dodatek za upokojence, študente in 

prejemnike socialne pomoči): 

 

 Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij  

 odkup terjatev do slovenskih podjetij, 

 zamrznitev plačila akontacije davka od dohodka pravnih oseb,   

 odlog plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike , 

 skrajšanje plačilnih rokov  za plačila zasebnim dobaviteljem  iz javnega 

 sektorja, preusmeritve neizkoriščenih sredstev ESS. 

 ukrep delnega kritja fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem (do 

pomoči so upravičena podjetja, ki so jim prihodki od prodaje v 

upravičenem obdobju(zadnji kvartal 2020), padli vsaj  za 30 odstotkov 

v primerjavi z primerljivim predhodnim obdobje (v sedmem paketu 



 

 

pomoči se je višina maksimalne pomoči povišala na 2.000 EUR na 

zaposlenega), 

 odlog in obročno plačilo DDV, 

  

Državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij(cilj osvežitev investicijske 

aktivnosti podjetij in s tem ohranitev delovnih mest): 

 poroštva in kreditne linije skupaj  s  SID  banko in sicer direktno preko 

SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada  ter posredno preko 

bank in hranilnic. 

Ukrepi na davčnem področju: 

 odlog prispevkov za socialno varnost (za samozaposlene, ki nimajo 

zaposlenih)  

 oprostitev plačila prispevkov za tiste, ki so jim prihodki upadli za več 

kot 10% 

 odlog in obročno plačilo davkov tudi NUSZ (odlog za dve leti ali 

plačilo v 24 obrokih), 

 

Ukrepi za pomoč kmetijstvu 

 finančna pomoč, zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje ,  

 znižanje plačila dajatve na katastrski dohodek ,  

 

Ostali  državni ukrepi: 

 oprostitev plačila najemnine poslovnih prostorov, ki so v lasti države, 

občin ali organov  v njeni sestavi, 

 dvig povprečnine za občine, 

 oprostitev plačila DDV za maske in ostala zaščitna opreme, 

 pospešitev izdaje gradbenih dovoljenj, ponastavitev upravnih  

postopkov 

 

V osmem paketu pomoči, ki se ni sprejet pa je predvideno  tudi subvencioniranje 

dviga minimalne plače delodajalcem.  

 
Skladno z zgoraj navedeno obrazložitvijo Mestnemu svetu Mestne občine Nova 
Gorica predlagamo, da predloženi  sklep  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 
 
Priloga: 

 poročilo o realizaciji ukrepov - Javni sklad malega gospodarstva Goriške  


