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          Skrajšani postopek  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE) in 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       

 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju 

tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17 in 73/19) se v 8. členu črta 
dvanajsta alineja. 
 

2. člen 
 
V 13. členu se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi: 
 

 »navedbo maksimalnega zneska sofinanciranja programa, ki ga lahko pridobi 
prijavitelj na javni razpis«. 

 
3. člen 

V 21. členu se preglednica spremeni tako, da se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se 
glasi: 
 

»7. VELIKE MEDNARODNE PRIREDITVE IN TEKMOVANJA do 100 

 - tradicija izvajanja prireditve:  

 do 1 leta 

 od 2 do vključno 5 let 

 nad 5 let 
- zagotavljanje spremljevalnih zabavnih aktivnosti 
- lokalna oziroma mednarodna odmevnost: 

 neposredni prenos na televiziji 

 reportaža na televiziji ali radiu 

 socialna omrežja 
- množičnost: 

 od 3 do vključno 5 držav udeleženk 

 6 in več držav 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 

4. člen 
 
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
 
»Za velike mednarodne prireditve in tekmovanja opredeljene v letnem programu tehnične 
kulture, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže 
najvišje število točk. Izbrana prireditev se izvajalcu sofinancira v višini, kot je določena v 
javnem razpisu.«. 
 

5. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka: 007-10/2013 
Nova Gorica,              

        dr. Klemen Miklavič 
       ŽUPAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-10/2013-14 
Nova Gorica, 2. 9. 2020 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica (v nadaljevanju: odlok): 
 
Osnovno vodilo pri spremembi so ugotovitve iz rezultatov dosedanjih javnih razpisov ter 
predlogov strokovnih deležnikov na področju tehnične kulture.  
 
S predlagano spremembo odloka uvajamo novo kategorijo meril, in sicer velike 
mednarodne prireditve in tekmovanja, s katerimi želimo še dodatno podpreti izvedbo 
raznih, odmevnih prireditev na najvišjem nivoju. Obenem želimo angažirati oziroma 
motivirati različne izvajalce, da pristopijo k izvedbi posameznih prireditev, ki se bodo 
vsako leto določile v letnem programu tehnične kulture in že imajo oziroma bodo imele 
velik pomen za lokalno območje in tudi širše. Želja je, da bi čim več prireditev postalo 
tradicionalnih, s katerimi bi se prepoznavnost goriške povečala, kar bi imelo vpliv ne 
samo na športnem temveč tudi na turističnem področju. 
 
Druga sprememba odloka se nanaša na določitev maksimalne višine sredstev, ki jih 
lahko prijavitelj letno prejme iz javnega razpisa. Iz javnega razpisa lahko zaprosi za 
sofinanciranje do največ 60% vrednosti programa, hkrati pa višina dodeljenih sredstev ne 
sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi v 
posameznem javnem razpisu.  
 
S spremembo odloka v letu 2019 smo med upravičene stroške dodali stroške dela 
izvajalcev programa. Ker je v veljavnem odloku v 12. alineji določeno, da bodo vsa 
sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za krijte materialnih stroškov programa 
prihaja do pomislekov iz računovodskega vidika ali so stroški dela tudi materialni stroški 
programa. V izogib težavam smo se odločili za črtanje navedene alineje saj so upravičeni 
stroški natančno navedeni in opredeljeni v 9. a členu odloka. 

  
Prijaviteljev na Javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture je v povprečju 
13 na leto, med katere se je v zadnjih letih razdelilo približno 55.000,00 EUR letno. 
Razpisana sredstva se razdelijo na podlagi meril in formule, ki v izračunu upošteva tudi 
zaprošena sredstva prijavitelja. V primeru, da gre za zelo velik in obsežen program se 
lahko zgodi, da samo en prijavitelj dobi velik del razpisanih sredstev, kar ima nedvomno 
vpliv na odobrena sredstva drugih prijaviteljev. 
 
S predlagano spremembo bodo prijavitelji že ob prijavi na javni razpis informirani o 
maksimalni višini sredstev, ki jih lahko pridobijo za kritje upravičenih stroškov (pod 
pogojem, da so uvrščeni v sofinanciranje).  
 
2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Cilji, ki jih prinaša predlog odloka je uvedba nove kategorije meril za prijavitelje na 
področju izvedbe velikih mednarodnih prireditev in tekmovanj, ki bodo vsako leto 
opredeljene v letnem programu tehnične kulture ter vsakoletno vnaprejšnje določanje 
maksimalne višine sredstev, ki jih lahko pridobi prijavitelj na javni razpis. 



 

3.   Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

 
- Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17 in 73/19), 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni 

list RS, št. 75/19 in 61/20-ZDLGPE). 
 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
 
S sprejetjem predlaganega odloka nismo spreminjali že obstoječega načina izvedbe 
javnega razpisa, temveč le uvedli novo kategorijo meril, in sicer velike mednarodne 
prireditve in tekmovanja, s katero bi spodbudili izvedbo raznih, odmevnih prireditev na 
Goriškem. O tem, katere prireditve bi se letno sofinancirale, bi vsako leto odločal Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica s sprejetjem Letnega programa tehnične kulture v 
Mestni občini Nova Gorica. Druga sprememba odloka pa se nanaša na določitev 
maksimalne višine sredstev, ki jih lahko prijavitelj letno prejme iz javnega razpisa. 
   
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejetjem predlaganega odloka ne bo za Mestno občino Nova Gorica nobenih 
dodatnih materialnih obveznosti. 
 
6.    Druge pomembne okoliščine glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:  
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe predlagamo, da se skladno s 70.a členom 
Poslovnika, odlok sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 
Pripravila: 
 
mag. Marinka Saksida       dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti     ŽUPAN 
 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti    
 

 


