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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v zvezi z izvrševanjem 
Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 007-15/2020-7 z dne 20. 10. 
2021 ter na podlagi 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 izvajanja brezplačnih 

prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica  
 
 

1. člen 
 

V 2. členu Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 202/20; v nadaljevanju: odlok) se za besedilom 
»št. 371-104/2018-11 z dne 23. 7. 2020« doda besedilo » in št. 007-15/2020-7 z dne 20. 
10. 2021.«. 
 

2. člen 
 

V 3. členu se za besedo »starejše« doda beseda »upravičencem«. 
 

3. člen 
 

V 8. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) V primeru dvoletnega proračuna se lahko objavi javni razpis za sofinanciranje 
programa za dve leti.«. 
 

4. člen  
 

V 18. členu se v drugem odstavku spremenita merili št. 5 in 6 tako, da se glasita:  
» 

5.  Prijavljen program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v 
celoti ustreza kriterijem odloka, je jasen, natančno opredeljen in 
ima izdelan celoten potek izvajanja storitve 
 

 
 

do 20 
 

6. Prijavitelj ima za izvajanje predvidena lastna sredstva v višini: 
do 20% vrednostni programa  
več kot 20% in do 45 %   
več kot 45% in do 65 % 
več kot 65 %  

  
1 
5 
10 
15 

«. 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 

5. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

 
 
Številka:  007-15/2020- 
Nova Gorica,    
 

dr. Klemen Miklavič                                            
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Številka: 007-15/2020-8 
Nova Gorica, 20. oktobra 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o sofinanciranju brezplačnih prevozov za starejše v Mestni 
občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok): 

 
Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19 in 189/20 – ZFRO) ureja socialno varstveno dejavnost, določa socialno 
varstvene storitve, socialnovarstvene programe ter dejavnosti in pravice, ki se 
financirajo iz proračuna Republike Slovenije in proračunov občin. Socialnovarstveni 
programi so določeni v 18.s členu zakona, 99. člen zakona pa določa, da se 
dopolnilni socialnovarstveni programi financirajo iz proračuna občine. 

 
Mestna občina Nova Gorica je brezplačne prevoze za starejše opredelila kot 
dopolnilni socialnovarstveni program s sklepom št. 371-104/2018-11 z dne 23. 7. 
2020. Sklep je bil podlaga za sprejem Odloka o sofinanciranju brezplačnih prevozov 
za starejše v Mestni občini Nova Gorica. Ker je bil sklep omejen na leti 2020 in 2021 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. 10. 2021 sprejel sklep št. 
007-15/2020-7, s katerim dopolnilni program ni več časovno omejen. S tem bi 
omogočili tekoče in kontinuirano izvajanje in sofinanciranje dopolnilnega 
socialnovarstvenega programa brezplačnih prevozov za starejše.  
 
V 3. členu odloka smo dodali besedo upravičencem in s tem bolj jasno in razumljivo 
določili, da se formalno izobraževanje in vlaganje v nakup oziroma vzdrževanje 
nepremičnin ali opreme in turističnih letovanj, izletov in potovanj ne sofinancira 
upravičencem, ki se prijavijo na javni razpis. 
 
V odloku se je izkazala potreba po spremembi nekaterih meril. Pri merilu št. 5, ki 
opredeljuje vsebino in ustreznost kriterijev odloka, je komisija za izbor izvajalca 
brezplačnih prevozov predlagala, da se fiksnost točk spremeni tako, da komisija 
sama presodi ali prijavljeni program v celoti ustreza kriterijem odloka, je jasen, 
natančno opredeljen in ima izdelan celoten potek izvajanja storitve in na podlagi tega 
prijavitelju dodeli do 20 točk. V merilu št. 6 predlagamo spremembo v razponu višine 
lastnih sredstev in številu točk.  
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
S tem odlokom želimo urediti izvajanje brezplačnih prevozov za starejše tudi v 
prihodnje.   

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

Pravne podlage so: 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 

- Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 202/20), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1329
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 

- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19). 
 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
 

S sprejetjem predlaganega odloka nismo spreminjali že obstoječega načina izvedbe 
dopolnilnega socialnovarstvenega programa, ampak le odpravili časovno omejenost, 
v primeru dvoletnega proračuna pa predvideli možnost dvoletnega sofinanciranja.  

   
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 

Sredstva za sofinanciranje socialnovarstvenega programa brezplačnih prevozov za 
starejše bodo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.  

 
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 Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih 
prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica po skrajšanem postopku in 
ga sprejeme.  

 
                                                                                                                                                                                 
Pripravila:  
mag. Marinka Saksida       dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti     ŽUPAN 
 
 
Tamara Simčič                                         
Višja svetovalka za družbene dejavnosti    
 

 

 

 

 
 

 


