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          Druga obravnava 
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
42/10) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel 

 
 
 
 

O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju  

otroških in mladinskih programov in projektov  
v Mestni občini Nova Gorica 

 
 
 

1. člen 
 
V 15. členu Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16 in 6/17), se za šestim 
doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
 
»Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. 
Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.«. 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 007-9/2013 
Nova Gorica, 

 Matej Arčon 
     ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-9/2013-13 
Nova Gorica, 28. novembra 2017 
 
 

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 otroških in mladinskih programov in projektov 
v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju odlok): 
S predlagano spremembo 15. člena odloka dodajamo tudi določbo, ki omogoča možnost 
izvedbe javnega razpisa preko spletne aplikacije. Tak način izvedbe javnih razpisov je 
vse bolj pogost, predvsem pa omogoča prijaviteljem hitrejšo pripravo vlog, preglednost 
ter zmanjšanje napak tako s strani prijavitelja kot upravnega organa.  
Strošek postavitve enega javnega razpisa v elektronski obliki znaša na podlagi 
pridobljenih ponudb okvirno 10.000,00 EUR. Strošek zajema nakup ali najem licence oz. 
spletne aplikacije, postavitev enega javnega razpisa v elektronski obliki in letno 
vzdrževanje programa. Z uvedbo elektronskih razpisov bi naredili celoten postopek 
izvedbe javnega razpisa bolj prijazen prijaviteljem, poenostavili bi postopek, zmanjšali 
napake človeške narave in skrajšali čas izvedbe javnega razpisa od vložitve vlog, 
izdelave poročil, sklepov in ostalih dejanj.  
V 1. obravnavi odloka so Odbor za kulturo, šolstvo in šport in nekateri svetniki izrazili 
pomislek glede stroškov za vzpostavitev elektronskih razpisov. Predlagamo, da se odlok 
sprejme, pridobi pa se cenejše ponudbe za vzpostavitev elektronskih razpisov. Za 
pripravo in izvedbo elektronskega javnega razpisa za sofinanciranje otroških in 
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica  v letu 2018 je v tem 
trenutku premalo časa. Namreč, javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018 bomo objavili takoj po 
sprejemu odloka.  Poleg tega v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 za ta 
namen ni predvidenih sredstev. Tekom leta 2018, po zagotovitvi sredstev proračunu, 
bomo zbrali cenejše ponudbe in prvi javni razpis v elektronski obliki predvidoma izvedli v 
letu 2019. 
   
2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Cilj, ki jih prinaša predlog spremembe odloka je možnost izvedbe javnega razpisa 
elektronsko, preko spletne aplikacije.  
 

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

Pravna podlaga: 
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) 

 
Načela v predlaganem odloku sledijo načelom Odloka o sofinanciranju otroških in 
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
108/12, 90/13, 2/16 in 6/17). 
 
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 dodali možnost izvedbe le tega elektronsko, preko spletne 
aplikacije.  
 
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 



 

S sprejetjem predlaganega odloka bodo za Mestno občino Nova Gorica nastale dodatne 
materialne obveznosti, kar predstavlja strošek nakupa potrebne spletne aplikacije. 
Strošek postavitve enega javnega razpisa v elektronski obliki znaša na podlagi 
pridobljenih ponudbo okvirn 10.000,00 EUR. Strošek zajema nakup ali najem licence oz. 
spletne aplikacije, postavitev javnega razpisa in letno vzdrževanje programa. 
 
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 otroških in 
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica. 
 
Pripravila: 
 
mag. Marinka Saksida       Matej Arčon 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                                                          ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti    


