
 

Številka: 671-8/2010 
Datum:   14.03.2011 
 
 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport, tu 
 
 
ZADEVA: poročilo - sofinanciranje otroških in mladinskih projektov in programov v letih  
                 2009 in 2010 
 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na seji, ki je bila dne 08.03.2011 sprejel sklep, da 
oddelek za družbene dejavnosti pripravi poročilo o sofinanciranju otroških in mladinskih 
projektov in programov za leto 2010.  
 
Oddelek za družbene dejavnosti vsako leto na podlagi javnega razpisa razdeli  
proračunska sredstva.  
 
Pravna podlaga za sofinanciranje otroških in mladinskih projektov in programov je: 
 
• Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/09). 
 
Za razdelitev proračunskih sredstev se upoštevajo naslednja merila, in sicer: 
 
1. vsebinski del (ocenjujejo ga člani strokovne komisije) 
 
Župan imenuje 5-člansko komisijo, sestavljeno iz treh strokovnjakov in dveh članov 
odbora – enega iz vrst svetniške večine in enega iz vrst svetniške manjšine.  

Strokovna komisija v vsebinskem delu ocenjuje: 

• vsebino (opis) programa ali projektov, 

• jasnost zastavljenih ciljev programa ali projektov ter njihova realnost in izvedljivost, 

• metode dela (način doseganja zastavljenih ciljev), 

• aktualnost in inovativnost programa ali projektov. 

Vsebinska merila in kriteriji prinašajo do 50 točk od maksimalno možnih 100 točk. 
Strokovna komisija na predpisanem obrazcu ocenjuje na razpis prispele programe in 
projekte. Vsak član komisije poda za vsak program ali projekt pisno oceno vsebinskega 
dela z obrazložitvijo. Pisna ocena je od 1 (ena) do 5 (pet). Končna ocena je povprečna 
ocena vseh članov komisije, pomnožena s faktorjem 10. Za program ali projekt se šteje, 
da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 (tri) pisne ocene. 
 
2. finančni del (ocenjuje ga področni svetovalec)  
 
Finančni del meril prinaša največ 30 točk od možnih 100 točk in ga vrednoti področni 
svetovalec na podlagi naslednje tabele: 

 
 
 

 



VIŠINA LASTNIH SREDSTEV PRIJAVITELJA   TOČKE 
50 % 6
60 % 12
70 % 18
80 % 24
90 % in več 30
 
Vmesne vrednosti se izračuna. 
 
3. reference prijavitelja (ocenjuje jih področni svetovalec) 
 
Reference prijavitelja prinašajo največ 20 točk od možnih 100 točk in jih vrednoti področni 
svetovalec na podlagi naslednje tabele: 
 
ŠTEVILO USPEŠNO IZVEDENIH  
PROJEKTOV PRIJAVITELJA V ZADNJIH 
TREH LETIH 

TOČKE 

6 2
7 4
8 6
9 8
10 10
11 12
12 14
13 16
14  18
15 ali več 20
 
V postopek dodelitve sredstev se uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo najmanj 26 točk od 
možnih 100 točk. Posameznemu programu ali projektom se dodeli višina sredstev glede 
na: 

• višino razpisanih sredstev (sredstva, ki jih naročnik razpiše vsakoletno na podlagi 
sprejetega proračuna), 

• vsoto zaprošenih odobrenih programov ali projektov (vsota vrednosti za 
sofinanciranje vseh tistih programov ali projektov, ki so dosegli najmanj 26 točk), 

• doseženo število točk posameznega programa ali projekta (vsota doseženih točk 
posameznega programa ali projekta iz posameznih delov meril - vsebinski del, 
finančni del, reference), 

• višino zaprošenih sredstev posameznega programa ali projektov (sredstva, ki jih je 
prijavitelj v prijavi zaprosil za posamezni program ali projekt). 

 
Višino sofinanciranja odobrenega programa oziroma projekta se sofinancira na podlagi 
spodaj prikazane formule: 
 

RAZPISANA SREDSTVA  ŠTEVILO TOČK    

-------------------------------      X    ---------------------------     X      ZAPROŠENA SREDSTVA                 

VSOTA ZAPROŠENIH                           100                          POS. PROGRAMA ALI PROJEKTA 

ODOBRENIH PROGRAMOV 

ALI PROJEKTOV 

 

 



LETO 2009 
 

Za proračunsko leto 2010 je Oddelek za družbene dejavnosti izvedel javni razpis na 
podlagi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/09) in sicer: 

 
Višina razpisanih proračunskih sredstev je bila 85.000 € in sicer iz proračunske postavke: 
 

1. 18/10.067 - sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov                               
 
Proračunska sredstva so bila razdeljena na dva sklopa, od tega: 
 
• za programe/projekte pravnih oseb, ki upravljajo z občinskim premoženjem v višini 

29.000,00 € in 

• otroške in mladinske programe in projekte v višini 56.000,00 €. 

Pravočasno prispelih vlog je 22 in so naslednje: 
 

1. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  
2. Gimnazija Nova Gorica  
3. Ustanova Mali vitez  
4. Zavod neinstitucionalne kulture Masovna 
5. Planinsko društvo Nova Gorica  
6. Društvo Rod soških mejašev  
7. Društvo Rod soških mejašev  
8. ZSKSS Skavtska skupina Dornberk 1  
9. Športno društvo Sonček  
10. Kulturno umetniško društvo Krea  
11. Mladinski svet Nova Gorica  
12. Športni klub Raketa  
13. Društvo za razvoj odnosov in sodelovanje Frančišek Borgia Sedej  
14. Domus Gratiae  
15. CISV Slovenija  
16. KUD 13. brat  
17. ZSKSS Nova Gorica 1  
18. Društvo odrasli skavti – bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov 

Nova Gorica 
19. Društvo mladinski ceh Ljubljana  
20. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško 
21. Društvo humanistov Goriške  
22. Klub goriških študentov  

 
Nepravočasno prispelih vlog ni bilo. 

V postopku je bilo 9 (devet) vlog zavrnjenih in sicer:  

1. Društvo odrasli skavti – bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov  Nova 
Gorica (premalo doseženih točk), 

2. Društvo za razvoj odnosov in sodelovanje Frančišek Borgia Sedej (ni enoletne 
registracije dejavnosti),  

3. Gimnazija Nova Gorica (ni registriran za otroško in mladinsko dejavnost, ampak 
za izobraževanje), 

 



4. Kulturno umetniški klub 13. brat (v letu 2008 ni oddal poročila – prepoved 
kandidiranja ob naslednjem razpisu),  

5. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih (ni registriran za otroško in mladinsko 
dejavnost, ampak za socialo),  

6. Športni klub Raketa (športni program – po pravilniku se ne sofinancira), 
7. ZSKSS Skavtska skupina Dornberk 1 (ne izpolnjuje pogoja 50% lastnih sredstev), 
8. Ustanova Mali vitez (nima sedeža v MONG, niti izpostave ali enote v kateri je 

najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica, 
9. Planinsko društvo Nova Gorica (športni program – po pravilniku se ne 

sofinancira). 
 

Pritožbe so bile 4 (štiri) in sicer: 
 

1. Gimnazija Nova Gorica  
2. Planinsko društvo Nova Gorica  
3. Društvo za razvoj odnosov in sodelovanje Frančišek Borgia Sedej  
4. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško 

 
Pritožbi Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško je drugostopenjski organ 
ugodil ter odpravil prvostopenjsko odločbo zaradi ugotovitve, da se je ne da preizkusiti ter  
zadevo vrnil v ponovno odločanje z napotilom, naj prvostopenjski organ ponovno preuči 
pritožnikove navedbe in se do njih opredeli ter izda novo odločbo. Skladno z navodilom je 
bila ponovno izdana prvostopenjska odločba, ki pa se ni v ničemer razlikovala od 
odpravljene odločbe, edino v obrazložitvi smo navedli podrobnejši prikaz dodelitve točk in 
razdelitve proračunskih sredstev.  
 
Oddelek za družbene dejavnosti je zaradi kršitev pogodbenih obveznosti (neoddaja 
poročila) v mesecu novembru 2009 izdal dopise za vračilo sredstev in sicer: 
 

1. Zavodu neinstitucionalne kulture Masovna 
2. Mladinskemu svetu Nova Gorica  
3. Medobčinskemu društvu prijateljev mladine za Goriško 

 
Osnova za tak ukrep je določilo 20. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih 
programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/2009), ki 
določa, da nadzor nad izvajanjem programov ali projektov in porabo proračunskih 
sredstev izvaja pristojni oddelek občinske uprave. Če izvajalec, ki je pridobil sredstva za 
sofinanciranje, ravna v nasprotju s pogodbo, mestna občina zadrži nakazilo še 
neizplačanih sredstev. 
 
Ne glede na zgoraj navedeni člen odloka je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 17. decembra 2009 sprejel sklep, da se izjemoma podaljša rok za oddajo poročil 
na javne razpise za sofinanciranje športa, za sofinanciranje programov in projektov 
otroških in mladinskih dejavnosti in za sofinanciranje programov tehnične kulture in sicer 
do skrajnega roka, ki še omogoča izvršitev proračuna za leto 2009. Tako odločitev je 
mestni svet utemeljil z obrazložitvijo, da so se omenjeni javni razpisi izvajali prvič po 
spremenjenih odlokih. 
 
Med izbrane prijavitelje so se sredstva razdelila na podlagi veljavnih meril in so prikazana 
v spodnji tabeli. 

 
 
 
 

 



PRORAČUNSKA POSTAVKA 10.067 – SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

 

PRIJAVITELJ 
ODOBRENI 

ZNESEK 

 
REALIZIRANI 

ZNESEK 

STATUS – 
oddano 
poročilo 

 
VRAČILO – v 
celoti ali delno

Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih 0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

 
Gimnazija Nova Gorica  0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

 
Ustanova Mali vitez  0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

Zavod neinstitucionalne kulture 
Masovna 29.000,00 

 
29.000,00  

 
sklep MS 

Planinsko društvo Nova Gorica  
0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

 
Društvo Rod soških mejašev  4.953,00 

 
4.953,00  

 
0,00 

ZSKSS Skavtska skupina 
Dornberk 1  0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

Športno društvo Sonček  
7.236,00 

 
7.236,00  

0,00 

Kulturno umetniško društvo 
Krea  1.332,00 

 
1.332,00  

 
0,00 

Mladinski svet Nova Gorica  
1.916,00 

 
958,00  

 
sklep MS 

 
Športni klub Raketa  0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

Društvo za razvoj odnosov in 
sodelovanje Frančišek Borgia 
Sedej  0,00 

 
- 

 
negativna 
odločba 

 
 

0,00 
 
Domus Gratiae  954,00 

 
954,00  

 
0,00 

 
CISV Slovenija  3.485,00 

 
1.549,00  

 
0,00 

 
KUD 13. brat  0,00 

 
- 

negativna 
odločba 

 
0,00 

 
ZSKSS Nova Gorica 1  1.019,00 

 
1.019,00  

 
0,00 

Društvo odrasli skavti – 
bratovščina odraslih katoliških 
skavtinj in skavtov Nova Gorica 0,00 

  
negativna 
odločba 

 
0,00 

 
Društvo mladinski ceh Ljubljana  333,00 

 
333,00  

 
- 

Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine za Goriško 15.715,00 

 
11.785,50  

 
sklep MS 

Društvo humanistov Goriške  
2.479,00 

 
993,00  

 
0,00 

Klub goriških študentov  
16.578,00 

 
16.578,00  

 
0,00 

SKUPAJ 85.000,00   0,00 

 
 
 
 
 

 



LETO 2010 
 
Za proračunsko leto 2010 je Oddelek za družbene dejavnosti izvedel javni razpis na 
podlagi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/09) in sicer: 
 
Višina razpisanih proračunskih sredstev je bila 100.000 € in sicer iz proračunske 
postavke 18/10.067 - sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov.                              
 
Pravočasno prispelih vlog je bilo 21 in so naslednje: 
 

1. Društvo odrasli skavti – bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov 
Nova Gorica  

2. Društvo Rod soških mejašev  
3. Društvo Rod soških mejašev  
4. Kulturno umetniško društvo Krea  
5. Domus Gratiae  
6. Zavod neinstitucionalne kulture Masovna  
7. Kulturno umetniški klub 13. brat  
8. Zavod Varna pot  
9. Zavod Varna pot  
10. Planinsko društvo Nova Gorica  
11. CISV Slovenija  
12. ZSKSS Skavtska skupina Dornberk 1 
13. Klub goriških študentov  
14. Evropska hiša 
15. Športno društvo Sonček  
16. Humanitarno društvo KID  
17. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
18. Mladinski zavod Poprad  
19. ZSKSS Nova Gorica 1  
20. Zavod Kinoatelje Šempas  
21. Društvo za razvoj odnosov in sodelovanje Frančišek Borgia Sedej  

 
Nepravočasno prispelih vlog ni bilo. 
 
V postopku je bila ena vloga zavrnjena (Zavod Varna pot - nima sedeža v MONG), eden 
prijavitelj pa je ni podpisal pogodbe o sofinanciranju (društvo za razvoj odnosov 
Frančišek Borgia Sedej).  
 
Pritožb ni bilo. 
 
Med izbrane prijavitelje so se sredstva razdelila na podlagi veljavnih meril in so prikazana 
v spodnji tabeli. 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA 10.067 – SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN 

MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
 

PRIJAVITELJ 
ODOBRENI 

ZNESEK 

REALIZIRANI 
ZNESEK 

STATUS – 
oddano 
poročilo 

VRAČILO – v 
celoti ali delno

Društvo odrasli skavti - BOKSS 851,00 
 

851,00  
 

0,00 

Društvo Rod soških mejašev 4.218,00 
 

4.218,00  
 

0,00 

 



Kulturno umetniško društvo 
Krea 2.570,00 

 
2.570,00  

 
0,00 

Domus Gratiae 963,00 
 

963,00  
 

0,00 

Masovna 21.045,00 
 

21.045,00  
0,00 

Kulturno umetniški klub 13. brat 207,00 
 

207,00  
 

0,00 

Zavod Varna pot 0,00 
 
- 

negativna 
odločba 

 
- 

Planinsko društvo Nova Gorica 930,00 
 

930,00  
 

563,00 
CISV Slovenija 351,00 175,50 ni poročila 175,50 

ZSKSS - Dornberk 1 749,00 
 

749,00  
 

0,00 
Klub goriških študentov 28.372,00 26.978,30 ni poročila 26.978,30 

Evropska hiša 2.421,00 
 

1.210,50  
 

623,00 

Športno društvo Sonček 7.573,00 
 

7.573,00  
 

0,00 

Humanitarno društvo KID 1.076,00 
 

1.076,00  
 

0,00 
Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine za Goriško 17.418,00 

 
17.418,00  

 
6.791,00 

Mladinski zavod Poprad 6.643,00 
 

3.321,50  
 

0,00 

ZSKSS - Nova Gorica 1 2.116,00 
 

2.116,00  
 

0,00 

Zavod Kinoatelje Šempas 2.348,00 
 

1.169,00  
 

719,00 
Društvo za razvoj odnosov 
Frančišek Borgia Sedej 149,00 

 
- 

ni podpisal 
pogodbe 

 
- 

SKUPAJ 100.000  92.570,80  35.226,80 
 
Iz izkušenj vemo, da prijavitelji prirejajo oziroma predimenzionirajo svoje finančne načrte, 
zato smo v odloku, v poglavju o nadzoru nad porabo sredstev (19. člen) natančno navedli 
način dokazovanja finančnih načrtov posameznega programa ali projekta ter sankcije, če 
se ugotovi drugačna poraba proračunskih sredstev od napovedane v prijavi na razpis.  

Izvajalci so na podlagi sklenjene pogodbe dolžni vsako leto do izteka roka, določenega v 
pogodbi, mestni občini poslati letno poročilo o izvedbi programov ali projektov in dokazila 
o porabi sredstev. Poročilo mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela, 
kateremu morajo biti priložene fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, da je bila 
finančna konstrukcija odobrenega programa ali projekta realizirana s strani 
prijavitelja najmanj v višini lastnih sredstev, opredeljenih v prijavi na javni razpis in 
v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu. 
Vsak prijavitelj se samostojno odloča ali se bo na javni razpis prijavil ali ne. Za izvedbo 
projekta ali programa mora ob prijavi na razpis imeti izdelano finančno konstrukcijo 
izvedbe in jo tudi navesti v razpisnem obrazcu. To je tudi eden izmed glavnih elementov, 
na podlagi katerih prijavitelj pridobi točke za sofinanciranje projekta oziroma programa. 
Na tak način prijavitelj s svojim podpisom in žigom potrdi, da bo prijavljeni projekt oziroma 
program tudi izveden v taki obliki, kot je predviden v razpisnih obrazcih. Večkrat se je 
zgodilo, da prijavitelji niso imeli lastnih sredstev oziroma so za izvedbo pridobili le 
občinska sredstva ter posledično zmanjševali obseg prijavljenih projektov oziroma 
programov, ki pa niso več bili skladni z opisanimi v prijavi na razpis.  

Realizacija proračunske postavke je na prvi pogled dobra, a je resnica precej drugačna, 
kajti pravi pogled na izvedbo otroških in mladinskih programov in projektov se izkaže šele 

 



po predložitvi končnih poročil, kjer mora prijavitelj vsebinsko in finančno utemeljiti 
odobreni program oziroma projekt na javni razpis.    

Izvajalec je dolžan posredovati financerju končno letno poročilo o izvedbi projekta v roku 
30 dni po zaključku projekta, vendar najkasneje do 30.10.2010. 

V primeru, da projekt ni v celoti izveden do 30.10.2010, mora izvajalec do 30.10.2010 
predložiti financerju delno poročilo o izvedbi projekta, kar je tudi pogoj za izplačilo 
druge polovice odobrenih sredstev. V tem primeru mora izvajalec oddati financerju 
končno letno poročilo do 20.1.2011.  
Šele pri končnem poročilu lahko celovito pregledamo predvsem finančno konstrukcijo 
izvedenega programa oziroma projekta. Zato se tudi v realizaciji proračuna izkazuje tako 
visok procent realizacije, kajti delna poročila so bila oddana kar je pomenilo osnovo, da je  
mestna občina nakazala drugo polovico sredstev. Končna poročila pa so pokazala, da 
nekateri prijavitelji niso realizirali programa skladno s prijavo na javni razpis, nekateri pa 
niso oddali končnega poročila. 

Iz zgoraj priložene tabele je razvidno, da je bilo prijaviteljem v letu 2010 nakazano 
92.570,80 € kar pomeni, da je ostalo neporabljenih 7.429,20 €. Če omenjenemu znesku 
prištejemo še sredstva, ki jih bodo morali nekateri prijavitelji vrniti v občinski proračun 
(35.226,80 €), potem se višina nerealiziranih sredstev zviša na 42.656,00 €. 
 
20. člen odloka določa, da v primeru če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi 
tega odloka v naslednjem letu. To pomeni, da se na razpis za sofinanciranje otroških in 
mladinskih programov v letu 2011 ne bodo smeli prijaviti nekateri večji porabniki sredstev. 

Tisti prijavitelji, ki so oddali poročilo, a niso realizirali projekta oziroma programa v višini 
kot so ga navedli v prijavi na javni razpis morajo vrniti sorazmerni delež sredstev glede na 
dejansko realizacijo, v letu 2011 pa lahko kandidirajo na javnem razpisu.  
Če prijavitelj ne bo vrnil sredstev v občinski proračun se bo znesek poračunal in odbil od 
odobrenega zneska na javnem razpisu za leto 2011. Prijavitelj bo moral podpisati izjavo, 
ki bo sestavni del razpisne dokumentacije za leto 2011, da je seznanjen ter da se strinja z 
načinom izvedbe javnega razpisa za leto 2011. 
 
Glede na izkušnje iz preteklih razpisov, finančnih poročil o izvedbi odobrenih programov 
in projektov, števila aktivnih klubov in društev iz obravnavanega področja ter prepovedi 
kandidature nekaterih večjih, stalnih prijaviteljev menimo, da je predvidena višina 
sredstev v proračunu za leto 2011 za sofinanciranje otroških in mladinskih programov  
realna in prava. 
 

 

 


