11
Prva obravnava
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 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

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 in 27/17) se v
tabeli iz 5. člena med pomoči De minimis v drugi stolpec na koncu besedila dodata
naslednja ukrepa:
»UKREP 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov
UKREP 11: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški najemnine za socialna
podjetja«
2. člen
Za 23. členom se dodata nova 23.a in 23. b člen, ki se glasita:
»23. a člen
UKREP 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški prevoza pitne vode
(1)Cilj ukrepa je ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi
nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko
gospodarjenja.
(2)Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za potrebe dejavnosti s področja
kmetijstva na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.
(3)Upravičenci: kot so določeni v 8. členu tega odloka, vendar izključno iz območij, kjer ni
možnosti za priključitev na javni vodovod.
(4)Pogoji za pridobitev pomoči:
- ustrezno registrirana dejavnost kmetijskih gospodarstev na naslovu, na katerem ni
možnosti priključitve na javni vodovod;
- prevoznik je organizacija, pooblaščena za prevoz pitne vode v skladu z vsakokrat
veljavnim odlokom, ki ureja prevoze pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.

(5)Intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov za največ 10 prevozov letno.
23. b člen
UKREP 11: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški najemnine za socialna
podjetja
(1) Cilj ukrepa je spodbujati razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in trženja
kmetijskih proizvodov na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) Upravičeni stroški: stroški najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča za
socialna podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci: kot so določeni v 8. členu tega odloka, vendar izključno socialna podjetja
s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
(4) Pogoj za pridobitev sredstev: je registracija dejavnosti socialnega podjetja s področja
predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
(5) Intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov.«.

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

Številka: 007-5/2015Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
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Številka: 007-5/2015Nova Gorica, 8. maja 2019
OBRAZLOŽITEV
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 in 27/17) med drugim
vsebuje tudi ukrepe za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (pomoči po pravilu
de minimis). Namen teh ukrepov je spodbujanje kmetijskih gospodarstev z investiranjem
v večjo ekonomičnost, raznolikost in varnost.
Zaradi klimatskih sprememb se pogosteje pojavljajo tudi daljša sušna obdobja, kar
predstavlja veliko finančno obremenitev predvsem kmetijskim gospodarstvom, ki nimajo
možnosti priključka na javni vodovod. Zato so vezani na prevoz pitne vode, kar poveča
stroške dejavnosti za vrednost prevoza. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se
stroški dejavnosti teh kmetijskih gospodarstev znižajo za višino pomoči.
Socialna podjetja so nepridobitne pravne osebe, ki rešujejo socialne, gospodarske in
druge probleme. Njihov glavni namen je zaposliti trajno brezposelne osebe in jih
spodbuditi tako, da v okviru socialnega podjetništva samostojno ustvarjajo prihodke in
tako poskrbijo za lastno preživetje. Njihovo dejavnost bi s sprejetjem sprememb odloka
podprli s sofinanciranjem najemnine za prostore, v katerih delujejo. V kolikor taka podjetja
delujejo na področju kmetijstva, je njihovo delovanje usmerjeno tudi v vzdrževanje
kulturne krajine.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
S predlogom sprememb in dopolnitev odloka se z namenom spodbujanja kmetijstva in
socialnega podjetništva dodajata nova ukrepa. S subvencioniranjem prevoza pitne vode
se znižajo stroški kmetijskih gospodarstev z območij, kjer ni možnosti priključitve na javni
vodovod. S predlaganim subvencioniranjem najemnine za socialna podjetja pa
pomagamo nepridobitni organizaciji znižati stroške poslovanja in s tem olajšati
zaposlovanje trajno brezposelnim osebam.
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, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18)
 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19).
Načela, uporabljena v odloku, sledijo načelom iz prej navedenih predpisov.
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:

3

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka omogočajo sofinanciranje prevozov pitne
vode kmetijskim gospodarstvom in najemnine socialnim podjetjem, ki delujejo na področju
kmetijstva.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Višina sredstev za izvajanje razpisanih ukrepov iz odloka je določena v vsakoletnem
proračunu Mestne občine Nova Gorica.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Predlog spremembe odloka mora pred objavo potrditi Ministrstvo za finance, ki obravnava
in potrjuje pravne podlage za 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
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Zdenka Kompare
Svetovalka za gospodarski razvoj
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