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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne______________sprejel 

 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju  
programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti  

v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
1. člen 

 
3.  člen Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Aktivnosti s področja zasvojenosti iz sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino 
skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica izvaja 
javni zavod Mladinski center Nova Gorica, pri čemer mora upoštevati, da je lahko iz 
sklopa A za vsebine od 1. do 12. točke iz 4. člena tega odloka izbran največ po en 
izvajalec za posamezno vsebino. En izvajalec lahko izvaja največ tri vsebine. Posamezne 
vsebine od 1. do 12. točke se lahko glede na razpoložljiva proračunska sredstva 
združujejo ali se ne izvajajo.«. 
 

2. člen 
 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»LAS predlaga Mladinskemu centru financiranje oziroma sofinanciranje vsebin od 13. do 
15. točke tega člena odloka ter o tem obvesti mestno občino.« 
 

3. člen 
 
Spremeni se 5. člen, in sicer tako, da se glasi: 
 
»Višina sredstev, namenjenih za financiranje oziroma sofinanciranje vsebin po 
posameznih sklopih, se določi z vsakoletnim proračunom.« 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka: 187-6/2013- 
Nova Gorica,    
                     Matej Arčon 

     ŽUPAN 



 

Številka: 187-6/2013-88 
Nova Gorica, 6. decembra 2013 
 

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 programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v Mestni o občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: odlok): 
Razlog za sprejem predlaganega odloka je prenos izvajanja aktivnosti s področja 
zasvojenosti iz sklopa A – Primarna preventiva z Mestne občine Nova Gorica na 
Mladinski center Nova Gorica kot sta predlagala Odbor Mestne občine Nova Gorica za 
zdravstvo in socialno varstvo ter Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti 
Nova Gorica. 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica v 8. členu določa, da 
zavod med drugim kot javno službo opravlja tudi naslednje naloge: 

- svetovanje mladim v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, v 
sodelovanju z institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s problemi mladih s 
posebnim poudarkom na področju preprečevanja zasvojenosti in socialne 
patologije, zmanjševanje socialne izključenosti ter izobraževalnih in zaposlitvenih 
področjih, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih aktivnosti za 
reševanje problemov, 

- spodbujanje in organiziranje programov, ki propagirajo strpnost, humanost in 
zdravo življenje brez drog. 

 
2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Vsebine, ki se sofinancirajo v okviru Odloka o sofinanciranju programov in ostalih 
aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni o občini Nova Gorica, so razdeljene v sklope. 
V okviru sklopa A Primarna preventiva se financirajo predavanja/delavnice za učence, 
dijake, starše in pedagoške delavce v vseh osnovnih in srednjih šolah v mestni občini, v 
okviru sklopov B Sekundarna preventiva, C Terciarna preventiva in D Kvartarna 
preventiva se sofinancirajo programi za specifične skupine, ki že imajo težave na 
področju zasvojenosti in reintegraciji. 
S predlagano spremembo Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s 
področja zasvojenosti v Mestni o občini Nova Gorica se izvajanje aktivnosti iz sklopa A – 
Primarna preventiva prenašajo v izvajanje z Mestne občine Nova Gorica na javni zavod 
Mladinski center Nova Gorica. Na ta način bodo aktivnosti na področju primarne 
preventive skoncentrirane na enem mestu, saj Mladinski center že izvaja določene 
dejavnosti namenjene preprečevanju in blaženju stisk povezanih z različnimi oblikami 
zasvojenosti ter ima neposreden stik z mladimi in njihovimi potrebami. 
 

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo), 
- 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 bodo aktivnosti s področja primarne preventive 
koordinirane z enega mesta. Na državni ravni ne obstaja zakonodaja niti navodila kako 
urejati to področje, zato so lokalne skupnosti prepuščene lastnemu znanju, razvoju in 
zagotavljanju finančnih sredstev za to področje. 
Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na tem področju v mestni občini bo še naprej 
sodelovala tudi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica, ki 



 

je med najbolj aktivnimi v državi. V letu 2012 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
sprejel Plan dela LAS 2012 – 2015.  
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in ostalih aktivnosti s 
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica določa vsakoletni proračun občine. S 
sprejetjem odloka glede materialnih obveznosti občine ni sprememb, gre le za prenos 
deleža sredstev namenjenih preprečevanju zasvojenosti na Mladinski center.  
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:  
Drugih pomembnih okoliščin ni. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in 
ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 
Pripravila: 
 
Marinka Saksida        Matej Arčon 
Načelnica            ŽUPAN 
 

 


