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         Prva obravnava 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
13/12) in 27. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 108/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne___________________sprejel naslednji  
 
 

ODLOK 
o nagrajevanju mladih talentov 

 na področju športa, kulture in na drugih področjih 
v Mestni občini Nova Gorica 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta odlok določa namen, upravičence, pogoje, merila in postopek za nagrajevanje 
mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih v Mestni občini 
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: mestna občina) iz sredstev proračuna, 
spremljanja izvajanja in nadzor nad porabo sredstev. 
Kot izjemen dosežek na področju športa, kulture in na drugih področjih se po tem 
odloku šteje javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v preteklem letu na področju 
športa, kulture in drugih področjih, dokazljiv s priznanji, s potrdili društev, klubov,  
organizatorjev tekmovanj, z nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o 
objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških 
razstavah ali koncertih in s kritikami dosežkov. 

 
2. člen 

Skladno z določbami tega odloka mestna občina na podlagi javnega razpisa 
dodeljuje enkratne nagrade za mlade talente za dosežene izjemne dosežke na 
področju športa, kulture in na drugih področjih.  

 
3. člen 

Namen tega odloka je spodbujanje mladih na področju športa, kulture in na drugih 
področjih. 
Mestna občina bo nagrade finančno podprla v skladu z naslednjimi cilji: 

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje nagrad mladih talentov na področju 
športa, kulture in na drugih področjih 

- spodbujanje mladih za aktivnosti na področju športa, kulture in drugih 
področjih in razvoj teh dejavnosti 

 
4. člen 

Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine. 
 
 



 

II. UPRAVIČENCI 
 

Kot upravičenci za prijavo ( v nadaljnjem besedilu: prijavitelj ) na javni razpis se po 
tem odloku štejejo mladi do dopolnjenih 28 let starosti. 

III. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
 

5. člen 
Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer da: 

- Imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, 
- imajo državljanstvo RS ali EU, 
- imajo dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku v 

preteklem šolskem/študijskem letu  
 
 

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
 

6. člen 
Sredstva za enkratne denarne nagrade na področju športa, kulture in na drugih 
področjih se dodeljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na podlagi 
javnega razpisa, 
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani 
mestne občine. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih. Rok za 
predložitev vlog, ki mora biti dovolj dolg, da omogoči upravičencem pripravo 
kakovostne vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu. 
 

7. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ mestne občine. Posamezne, 
v tem odloku določene naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja 
petčlanska Komisija za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in 
drugih področij v mestni občini (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje 
župan. 
Za člane komisije so lahko imenovani strokovnjaki s področij iz drugega odstavka 
1. člena tega odloka oziroma osebe, ki profesionalno delujejo na teh področjih ter 
osebe, ki so na teh področjih še posebej aktivne oziroma imajo posebne zasluge.  
 
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Zaradi neudeleževanja na sejah 
komisije lahko župan razreši člana komisije pred iztekom mandata in imenuje 
novega člana. Člani komisije izmed sebe (med seboj) izvolijo predsednika, ki 
sklicuje in vodi seje komisije.  
 
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. 
Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila 
glasov, odloča glas predsednika komisije. O delu komisije pristojni organ vodi 
zapisnik.  
 
Administrativno tehnično pomoč pri delu komisije nudi pristojni organ.  
 
Naloge komisije so:  

- odpiranje prispelih prijav na javni razpis,  



 

- beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih na odpiranju,  
- ocenjevanje vlog skladno z meril iz 17. člena tega odloka,  
- na predlog pristojnega organa reševati strokovna vprašanja, ki se pojavijo v 

postopku dodeljevanja sredstev.  
Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma 
prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja 
postopka o izvrševanju proračuna.  
 

8. člen 
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek 
dodeljevanja sredstev, zlasti pa:  

- pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,  
- zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani 

Mestne občine Nova Gorica,  
- ugotavlja popolnost in pravočasnost vlog ter izpolnjevanje pogojev za 

upravičeno osebo,  
- zahteva dopolnitev nepopolnih vlog,  
- organizira ocenjevanje komisije in od članov komisije pridobi ocene za 

posamezne prijavljene programe,  
- oceni vloge na podlagi meril iz 17. člena tega odloka,  
- na podlagi izvedenega postopka ugotovi končno število točk, ki jih prejme 

posamezna vloga, izdela dokončno tabelo s seznamom upravičencev za 
dodelitev sredstev z navedbo višine sredstev, ki jih prejeme posamezni 
upravičenec in jo predloži komisiji v seznanitev,  

- piše zapisnike sej komisije,  
- izdaja ustrezne upravne akte.  

 
Vsebina javnega razpisa  
 

9. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:  

- naziv in sedež Mestne občine Nova Gorica,  
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
- predmet javnega razpisa,  
- opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,  
- navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,  
- merila,  
- način točkovanja vlog na podlagi meril,  
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa  
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,  
- naslovnika in način vložitve prijave na razpis,  
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,  
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,  
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno 

dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo zanjo.  
 
Prijava na razpis  
 

10. člen 



 

Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne 
dokumentacije, ki obsega: 

- prijavni obrazec 
- navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, 

da je upravičen do sredstev 
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije 

 
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni deli razpisne 
dokumentacije, če niso v nasprotju s tem odlokom. 
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki omogočajo 
pripraviti in poslati popolno prijavo na javni razpis in opredeljeni vsi pogoji, ki jih 
mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma ki 
jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. 
 
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega 
razpisa. Vloga mora biti označena na način, določen z javnim razpisom. 
 

11. člen 
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in 
obvezna dokazila – priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. 
 

12. člen 
Prijavitelji lahko dopolnjujejo svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, 
prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka in vrnjene pošiljatelju. V primeru, da na ovojnici ni naveden naziv in 
naslov pošiljatelja, komisija odpre vlogo, kar se navede v zapisniku in jo vrne 
pošiljatelju. 
 
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev 
pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno: 

- naslov mestne občine, 
- označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, 
- opozorilo » JAVNI RAZPIS ZA ENKRATNE DENARNE NAGRADE 

ŠPORTA, KULTURE IN DRUGIH PODROČIJ – NE ODPIRAJ » ( v primeru 
dopolnitve vlog se doda še beseda » DOPOLNITEV » ) 

- naziv in naslov pošiljatelja. 
 

13. člen 
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki 
je predviden v  javnem razpisu. 
 
Po preteku razpisnega roka komisija odpre vse vloge, ki so prispele na javni 
razpis. 
 
O odpiranju vlog pristojni organ piše zapisnik, ki mora vsebovati najmanj: 

- datum in čas začetka in konca odpiranja vlog, 
- kraj odpiranja vlog, 
- imena navzočih in odsotnih članov komisije, 



 

- seznam prispelih vlog z imenom prijavitelja ter naslovom programa po 
vrstnem redu prispetja vlog, 

- pravočasnost vlog in morebitne pomanjkljivosti vlog, 
- sklepe komisije. 

 
Zapisnik podpiše predsednik komisije. 

 
14. člen 

Za vsako vlogo pristojni organ ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki 
izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (v nadaljnjem besedili: upravičena 
oseba) in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 
 
Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v 
besedilu javnega razpisa. 
 
Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 
besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih 
dokazil in vloge stranke. 
 
Vloga, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je 
ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom, skladno z določili 
Zakona o splošnem upravnem postopku. 
 
Na podlagi ugotovitve, ali je pravočasna vloga upravičene osebe formalno 
nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog 
pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v 
tistem delu, ki se nanaša na merila za dodelitev enkratne denarne nagrade na 
področju športa, kulture in drugih področjih. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši 
od 5 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Po preteku roka za dopolnitev, 
dodatne dopolnitve vlog niso možne. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem 
roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom. 
 
Zoper sklep iz citiranega petega odstavka tega člena je možna pritožba, v 
petnajstih dneh od vročitve, na župana mestne občine. 
 

15. člen 
Vloge, ki so pravočasne, popolne in jih je vložila upravičena oseba pristojni organ 
oceni z objektivno merljivimi merili za dodelitev enkratne denarne nagrade na 
področju športa, kulture in drugih področjih. O pregledu vlog in ocenjevanju mora 
pristojni organ voditi zapisnik, ki ga skupaj v vlogami predloži komisiji, da opravi 
ocenjevanje, ki je v njeni pristojnosti. 
 
Člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem listu 
strokovno ocenijo vsako posamezno vlogo na podlagi meril za vrednotenje 
enkratne denarne nagrade na področju športa, kulture in drugih področjih ter 
svoje ocene pisno obrazložijo. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu 
organu. 
 



 

Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojni organ ugotovi skupno število 
točk, ki jo prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter 
višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec, kar potrdi komisija. 
 
O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojni organ sestaviti zapisnik. 
 
Komisija potrdi predlog o izboru prejemnikov enkratne denarne nagrade na 
področju športa, kulture in drugih področjih in razdelitvi proračunskih sredstev, ki 
je podlaga za izdajo ustreznih upravnih aktov na podlagi: 

- višine proračunskih sredstev, 
- razpisnih pogojev in določb tega odloka, 
- doseženega števila točk. 

 
V primeru, da je posamezna prijava v celoti ali deloma zavrnjena, mora biti v 
zapisniku podana ustrezna obrazložitev. 
 

16. člen 
Popolne vloge komisija strokovno oceni na podlagi meril iz 17. člena tega odloka. 
 
 

V. MERILA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE NA 
PODROČJU ŠPORTA, KULTURE IN DRUGIH PODROČJIH 

 
17. člen 

Izjemni dosežki iz 3. člena tega odloka se vrednotijo po merilih in s točkami, 
opredeljenimi v naslednjih razpredelnicah:  
 
Merila za dodelitev enkratne denarne nagrade na področju športa: 
 

IZJEMNI DOSEŽEK NA PODROČJU ŠPORTA TOČKE 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

20-30 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

30-40 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na pokalih državnega 
ranga       

10-15 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na pokalih 
mednarodnega ranga                                              

15-20 

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

10-20 

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

20-30 

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na pokalih 
državnega ranga       

5-10 

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na pokalih 
mednarodnega ranga                                              

10-15 

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

do 10 

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

10-20 



 

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na pokalih 
državnega ranga       

do 5 

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na pokalih 
mednarodnega ranga                                              

5-10 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem 
tekmovanju                                                         

5-10 

Posebne nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki                 do 10 

 
Merila za dodelitev nagrade na področju kulture 
 

IZJEMNI DOSEŽEK NA PODROČJU KULTURE TOČKE 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

20-30 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

30-40 

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

10-20 

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

20-30 

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

do 10 

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

10-20 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem 
tekmovanju                                                         

5-10 

Posebne nagrade in priznanja                               do 10 

Drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, umetniških 
razstavah ali koncertih in kritikami dosežkov) 

do 20 

 
Merila za dodelitev nagrade na drugih področjih 
 

IZJEMNI DOSEŽEK NA DRUGIH PODROČJIH TOČKE 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

20-30 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

30-40 

2. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

10-20 

2. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

20-30 

3. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem 
prvenstvu   

do 10 

3. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem 
prvenstvu                                                          

10-20 

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem 
tekmovanju                                                         

5-10 

Posebne nagrade in priznanja                               do 10 

Drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, sodelovanju pri 
znanstvenih raziskavah, recenzije dosežkov na izobraževalno-

do 20 



 

znanstvenem področju, priporočila ustanov, potrdila in  priporočila 
gospodarskih družb o pomembnih raziskovalnih in drugih 
prispevkih kandidata )   

 
18. člen 

Sklep o najnižjem in najvišjem številu točk, na podlagi katerih se določi višina 
denarne nagrade, za vsako leto posebej izda župan.  
Denarna nagrada se nakaže na transakcijski račun upravičenca. 

 
19. člen 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu se določi na podlagi 
določb iz tega odloka in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog ter višine 
razpoložljivih sredstev. 

 
20. člen 

Na podlagi predloga komisije pristojni organ izda o vsaki vlogi posamično 
odločbo, s katero odloči o dodelitvi enkratne denarne nagrade na področju športa, 
kulture in drugih področjih ali o zavrnitvi dodelitve. 

 
21. člen 

Zoper odločbo iz prejšnjega člena imajo vsi prijavitelji možnost vložiti pritožbo na 
župana mestne občine, in sicer v roku petnajstih dni od njene vročitve. 
Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
Zoper merila iz 17. člena tega odloka je pritožba možna le glede pravilnosti 
izračuna in vnosa dodeljenih točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper 
število točk, ki ga je posamezni član komisije dodelil posamezni vlogi. 
 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Številka: 
Nova Gorica: 

 
                                                                        Matej Arčon 

                        ŽUPAN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patricija Šulin 
Cankarjeva 48 
5000 Nova Gorica 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o nagrajevanju 
mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih v Mestni 
občini Nova Gorica (v nadaljevanju odlok):  
 
Razlog za sprejem odloka je določitev namena, upravičence, pogoje, merila in 
postopek za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih 
področjih, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica in so stari do 28 
let, ki so v zadnjem letu dosegli izjemne dosežke na področju športa, kulture in na 
drugih področjih.   
 
Kot izjemni dosežek se šteje: 
-  1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem 
tekmovanju, 
-  2. mesto oz. srebrno priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem 
tekmovanju,  
-  3. mesto oz. bronasto priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem 
tekmovanju,  
-  1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju,  
-  posebne nagrade in priznanja,  
-  drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, sodelovanju pri znanstvenih 
raziskavah,  
  recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem področju, priporočila 
ustanov, potrdila in  
  priporočila gospodarskih združb o pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih 
kandidata). 
 
Dosežki posameznika so dokazljivi s priznanji, s potrdili društev, klubov, 
organizatorjev tekmovanj, z nagradami in kolajnami s tekmovanj, s potrdili o 
objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških 
razstavah ali koncertih in s kritikami dosežkov. 
 
Slovenija je narod športnikov, ki so ponesli ime Slovenije v svet in s tem tudi ime 
Mestne občine Nova Gorica. Kot družba moramo pokazati, da cenimo njihov trud 
in uspehe. 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:  
 
Cilji, ki jih prinaša predlog odloka so:  
 

- definirati namen, upravičence, pogoje, merila in postopek za nagrajevanje 
mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih 



 

3. Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem 
področju:  
 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je Statut Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12). 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:  
 
S sprejetjem predlaganega odloka se natančneje definira upravičence, pogoje, 
merila in postopek za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in 
na drugih področjih v Mestni občini Nova Gorica 
 
Prav tako pa se podrobno opredeli v katerih primerih je možna pritožba.  
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega 
odloka:  
 
S sprejetjem predlaganega odloka bodo za Mestno občino Nova Gorica nastale 
dodatne materialne obveznosti v višini 50.000 eur. 
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani 
odlok:  
 
Drugih pomembnih okoliščin ni.  
 
 
 
                                                                                                         Patricija Šulin 
                                                                                                           SVETNICA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


