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Druga 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: 007-5/2015-25
Nova Gorica, 29. maja 2019
OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občina Nova Gorica je na seji dne 23. maja 2019 obravnaval Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju:
odlok). Na seji je bil sprejet sklep, da se o predlogu odloka opravi druga obravnava in se
pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz prve obravnave.
Pobuda, da se v ukrepu 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški prevoza pitne
vode črta omejitev subvencioniranja prevozov, ni bila upoštevana. Pri Kmetijski svetovalni
službi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica smo preverili število potencialnih
prejemnikov pomoči po tem ukrepu, kar je po trenutnem stanju 8. To so kmetijska
gospodarstva, ki ustrezajo ostalim kriterijem odloka kot na primer registracija kmetijskega
gospodarstva s KMG MID številko, ustrezno velike obdelovalne površine,… Ostale
gospodarske panoge, ki tem pogojem ne ustrezajo, po tem odloku ne morejo prejeti
pomoči. Za te panoge so predvideni drugi ukrepi pomoči po odloku s področja spodbujanja
gospodarstva. Glede na število potencialnih upravičencev in dejstvo, da gre za dejavnosti
na manjših kmetijskih gospodarstvih, smo ocenili, da bi 10 subvencioniranih prevozov po
tem odloku in ob upoštevanju subvencioniranih prevozov pitne vode za gospodinjstva po
Odloku o subvencioniranju prevozov pitne vode(Uradni list RS, št. 71/16, 30/18), moralo
zadoščati.
Na seji je bilo postavljeno tudi vprašanje ali se ukrep o subvencioniranju prevozov pitne
vode po predlaganem odloku podvaja z že veljavnim Odlokom o subvencioniranju
prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 71/16, 30/18). Odloka
se razlikujeta v tem, da predlagani odlok velja izključno za uporabo v dejavnosti, ki jo
morajo prijavitelji dokazati s kopijo registracije. Po tem odloku dodeljene pomoči sodijo
med državne pomoči. Drugi odlok pa velja izključno za gospodinjstva in ne za opravljanje
dejavnosti, zato po tem odloku dodeljene pomoči ne sodijo med državne pomoči. Iz
navedenega izhaja, da se pomoči ne podvajajo, saj veljajo za različne upravičence.
Pripomba, da občina s predlaganim odlokom subvencionira pridobitno dejavnost, drži. Vse
pomoči po tem odloku se uvrščajo med državne pomoči, kar so vse pomoči, dodeljene iz
javnih sredstev za opravljanje registriranih pridobitnih dejavnosti. Omenjene državne
pomoči so urejene z:
- Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis;
- Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193
Državne pomoči v omenjenih uredbah so urejene na način, da med drugimi pogoji tudi ne
izkrivljajo konkurenčnosti gospodarskih subjektov. V kolikor bi bile subvencije namenjene
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fizičnim osebam (kot je to v primeru subvencij prevozov pitne vode gospodinjstvom), to
niso državne pomoči in zapadejo drugim predpisom.
Več svetnic in svetnikov je spraševalo ali bo po sprejetem odloku še dovolj časa za objavo
in zaključek javnega razpisa. Po sprejetem odloku bomo poskrbeli za takojšnjo objavo v
Uradnem listu RS, v naslednji številki pa bomo objavili tudi javni razpis. Ta bo predvidoma
objavljen konec junija. Predvsem za investicije v osnovno pridelavo (pomoči po skupinskih
izjemah) je zaradi daljših postopkov časa malo, a se bomo v pristojnih službah občinske
uprave potrudili, da bomo razpis v celoti objavili in speljali v letošnjem letu. Res, da bodo
roki za prijavo nekoliko krajši, a za planirane investicije na kmetijskih gospodarstvih bi to
ne smelo predstavljati težav.

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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