
 

 

 
 

Poenostavitve občinskih razpisov 
5. 3. 2020, ob 10. uri, Mestna občina Nova Gorica  

 
 

 
Spoštovani, 
 
jeseni smo na zelo odmevni nacionalni konferenci Poenostavitve občinskih razpisov 
predstavili različne možnosti poenostavitev občinskih javnih razpisov, ki tako financerjem kot 
upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo 
doseganje boljših rezultatov.  
 
Da bi dobre prakse čim bolj razširili, jih predstavljamo širom po Sloveniji. Zato vas vabimo, da 
se nam pridružite v četrtek, 5. 3. 2020, ob 10. uri v dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1. Na dogodku bomo predstavili širok spekter že preizkušenih rešitev s 
poudarkom na večletnem financiranju in uporabi pavšalov. Vabljeni župani, občinski uradniki 
in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima. 
 
Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, smo že leta 2015 
izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Lani smo 
izdali še Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse 
korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in 
drugih poenostavitev.  
 
Prosimo, da se na konferenco prijavite na tej POVEZAVI najkasneje do 2. marca.  
 
Veselimo se druženja z vami! 
 

 

  



 

 

Program 
 
 

9:30    Registracija 
 
10:00 – 10:15   Uvodni pozdrav 
   Tina Divjak, vodja zagovorništva CNVOS 
    
10:15 – 11:00  Kako delujejo pavšali ?   

Erika Lenčič Stojanovič, vodja Službe na nevladne organizacije, 
Ministrstvo za javno upravo  
Tri različne možnosti poenostavitve stroške in kako jih uporabiti v 
praksi - Monika Kostanjevec, pravna svetovalka CNVOS 
 

11:00 – 12:30  Dobre zgodbe – predstavitev primerov dobrih praks 
Uvedba večletnih razpisov v Občini Škofja Loka – Rok Primožič, 
predstavnik oddelka za družbene dejavnosti 
Predstavitev javnega razpisa za subvencioniranje zaposlitev v Občini 
Ajdovščina -  Gordana Krkoč 
Vključevanje prijaviteljev v pripravo področnih odlokov Mestne občine 
Nova Gorica za razpise NVO – mag. Marinka Saksida, vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti 

 
12.30   Razprava 
 
13.00   Prigrizek 
 
 


