
 

 

 
LETNI PROGRAM TEHNIČNE KULTURE  
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018 

 
 

1. člen 
 

Mestna občina Nova Gorica z letnim programom določa vrste dejavnosti, ki bodo v letu 
2018 sofinancirane iz občinskega proračuna. 
 

2. člen 
 
Mestna občina Nova Gorica z letnim programom tehnične kulture omogoča in soustvarja 
pogoje za razvoj področja tehnične kulture, ki je v interesu mestne občine in se 
sofinancira iz javnih sredstev. 
 
Mestna občina iz proračunskih sredstev uresničuje interes mestne občine na področju 
tehnične kulture:  

 z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje realizacije izvedbe letnega programa, 

 s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj dejavnosti. 
 

3. člen 
 
Programi tehnične kulture se sofinancirajo na podlagi in v skladu z Odlokom o 
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljnjem besedilu: odlok). 
 
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala le upravičene stroške, ki jih določa odlok.  

 
4. člen 

 
Temeljni cilj programov tehnične kulture je slediti razvoju in prispevati k boljši 
seznanjenosti in tehnični izobraženosti in usposobljenosti čim širše populacije, predvsem 
pa otroke in mladino usmerjati in vzpodbujati k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju 
ter odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih 
dognanj.  
 
Dejavnosti, ki jih pokriva področje tehnične kulture, se odvijajo predvsem v društvih. 
Programe za delovanje in razvoj sprejemajo in izvajajo društva avtonomno v povezavi z 
Občinsko zvezo za tehnično kulturo Nova Gorica (v nadaljevanju: OZOTK) in Zvezo za 
tehnično kulturo Slovenije. 
 
OZOTK je zveza društev s področja tehnične kulture na območju Mestne občine Nova 
Gorica. Njena naloga je predvsem skupno oblikovanje, usklajevanje in uresničevanje 
nadaljnjega razvoja tehnične kulture.  
 

5. člen 
 

Mestna občina Nova Gorica bo iz proračuna za leto 2018 sofinancirala programe, ki 
omogočajo zlasti: 

 mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in delavnice, mladinske raziskovalne 
tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov, 



 

 tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture, 

 širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvig 
tehnične kulture med prebivalstvom nasploh, 

 načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine, 

 organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz področij tehnične kulture.  
 
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala dejavnosti izvajalcev, ki delujejo na 
naslednjih področjih: 

 astronomija, 

 avtomobilizem, 

 jamarstvo, 

 letalstvo, 

 modelarstvo, 

 motociklizem, 

 padalstvo, 

 potapljaštvo, 

 radioamaterstvo, 

 rezbarstvo. 
 

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO 
 
Otroško in mladinsko delo ima znotraj OZOTK – a eno osrednjih vlog in zelo velik pomen. 
Ne le zaradi obsega in števila mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev in sodelujočih šol, 
ampak tudi zaradi interdisciplinarnosti in tesne prepletenosti z drugimi področji, ki jih 
pokriva OZOTK. Izkušnje, ustvarjalnost in kreativnost, ki jih mladi pridobijo pri 
raziskovalnem delu so tesno povezani s cilji mladinskih raziskovalnih taborov, poletnih šol 
in delavnic. Mladinsko raziskovalno delo ni le dopolnitev tehničnim dejavnostim, kot sta 
modelarstvo in konstruktorstvo, temveč je z dobro zastopanimi nalogami na t.i. tehničnih 
področjih tudi odlična možnost raziskovalne nadgradnje pridobljenih ročnih spretnosti in 
drugih tehničnih veščin. 
 
Je oblika obšolskih in izvenšolskih dejavnosti, s katerimi mladi nadgrajujejo in 
dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje ter se interesno usmerjajo v različna področja 
znanosti. S tem si mladi utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja 
predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno izražati svoja mnenja. 
 
MLADINSKI RAZISKOVALNI TABORI, POLETNE ŠOLE IN DELAVNICE 
 
V času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic klubi in društva organizirajo mladinske 
raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice. Aktivnosti so namenjene tistim mladim, ki 
hočejo vedeti več, kot jim nudi pridobljeno šolsko znanje, so med boljšimi na šolskih 
tekmovanjih in so se že dokazali tudi z raziskovalnim delom ter tudi v počitniškem času 
hočejo ustvarjati in raziskovati v pristnem okolju.  
 
TEKMOVANJA IZ ZNANJA 
 
Med dejavnosti, s katerimi uresničuje  področje tehnične kulture svoje poslanstvo in cilje, 
sodijo tudi številna tekmovanja iz znanja učencev, dijakov in študentov. To so predvsem 
tekmovanja iz logike, računalništva, kemije, biologije in tehnično usmerjena srečanja in 
tekmovanja. Tekmovanja potekajo na šolski, regijski in državni ravni, katerih se vsako 
leto udeleži veliko mladih. Najboljši se udeležijo tudi evropskih in svetovnih tekmovanj, 
kjer praviloma dosegajo dobre rezultate. 
 
S tekmovanji iz znanj želimo predvsem: 

 vzpodbujati množični interes za različna tehnična področja med mladino, 



 

 vzpodbujati mladino k inovativnemu, ustvarjalnemu, kritičnemu ter logičnemu 
razmišljanju, 

 odkrivati posebej nadarjene mlade in vzpodbujati nadaljnje razvijanje njihovih 
sposobnosti. 

 
ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 

 
Društva v povezavi z OZOTK - om imajo že dolgoletno tradicijo pri organiziranju različnih 
prireditev in tekmovanj. Pomenijo promocijo tehnične kulture in posameznih področij in so 
spodbuda za razvoj in napredek. Društva pridobijo sredstva za sofinanciranje 
organizacije prireditev oz. tekmovanj na podlagi javnega razpisa v sklopu prijavljenega 
letnega programa.  
 
III.  OBČINSKA ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO NOVA GORICA 
 
Temeljna naloga  OZOTK – a je razvijanje in stalno dopolnjevanje dejavnosti na 
najširšem področju tehnične kulture, v skladu z interesi in potrebami občanov v društvih 
ter v skladu z vlogo teh dejavnosti v družbenem in gospodarskem razvoju območja, na 
katerem OZOTK deluje. OZOTK s svojimi organi izvaja in usklajuje naštete dejavnosti 
tako, da: 

 spremlja, proučuje in izpopolnjuje vsebino, delovne oblike in metode svojega dela ter 
v sodelovanju z drugimi družbenimi dejavniki skrbi za promocijo in množičen razvoj in 
širjenje tehnične kulture pri vseh starostnih stopnjah prebivalstva in v svojem okolju, 

 s posebno pozornostjo skrbi za razvijanje tehničnih in proizvodnih dejavnosti med 
mladino vse od predšolske starostne stopnje dalje ter si v sodelovanju z 
izobraževalnimi in drugimi vzgojnimi dejavniki prizadeva, zlasti z razvijanjem oblik 
raznovrstnega izven šolskega vključevanja mladih, za ustvarjanje možnosti za njihovo 
množično udejstvovanje v dejavnostih tehnične kulture, 

 vzpodbuja inovativnost, konstruktorstvo, tehniško ustvarjalnost in raziskovalno 
dejavnost, 

 pospešuje ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih tehnike, 

 prispeva k razvijanju tehničnih športov in rekreativnih dejavnosti, 

 sodeluje v skupnih prizadevanjih, da s tehnično vzgojo prebivalstva in uporabo 
sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkov prispeva k varovanju človekovega okolja, 

 opravlja koordinacijsko vlogo med člani in zagotavlja administrativno pomoč. 
 

OZOTK je zveza društev in skladno z veljavno zakonodajo izenačena z ostalimi klubi in 
društvi in lahko kandidira za pridobitev sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018 s 
programom, ki izpolnjuje pogoje, določene v Odloku o sofinanciranju programov na 
področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica.  

 
6. člen 

 
Razpoložljiva proračunska sredstva (proračunska postavka 10.045) se razdelijo na 
podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavljajo zainteresirani izvajalci, kot to 
določa odlok. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga za ustrezno vrednotenje 
in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira mestna občina. 

 
 
 
 
 

7. člen 



 

 
Mestna občina vrši nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru javnega 
razpisa ter vsebino izvedenih programov. 
 

8. člen 
 
Na osnovi sprejetega Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za 
leto 2018, Odloka o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica ter sprejetega proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 bo objavljen 
javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za 
leto 2018.  
 
 
Številka: 671-79/2017-2 
Datum:   21.07.2017 
 
 
        Matej Arčon 
           ŽUPAN 
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