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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) 
in na podlagi 5. člena Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15 in 88/15) je Mestni svet 

Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________________ sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 

 
 

1. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Letni program tehnične kulture v Mestni 
občini Nova Gorica za leto 2018 št. 671-79/2017-2 z dne 21.07.2017. 
 
 

2. 
 

Letni program tehnične kulture se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. 
 

 
3. 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 671-79/2017 
Nova Gorica,                                                
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 671-79/2017-1 
Nova Gorica: 21. julija.2017 

O B R A Z L O Ž I T E V 

Področja tehnične kulture na nivoju države ne ureja noben predpis, prav tako ne obstaja 
strategija ali program, ki bi določal smernice razvoja področja v Republiki Sloveniji. Ne 
glede na dejstvo, da Zveza za tehnično kulturo Slovenije uspešno obstaja že več kot 60 
let, je izostalo normativno urejanje področja.  
 
Občinska zveza za tehnično kulturo Nova Gorica združuje 16 društev, ki jih Mestna 
občina Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina) od leta 2009 sofinancira na podlagi 
javnega razpisa.  
 
Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15 in 88/15, v nadaljevanju: Odlok) določa, 
da Oddelek za družbene dejavnosti vsako leto, najkasneje za sejo mestnega sveta, na 
kateri se obravnava Odlok o proračunu v drugi obravnavi, pripravi predlog letnega 
programa tehnične kulture za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet.  
 
Z letnim programom tehnične kulture se določi vrste dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
občinskih sredstev. Mestni svet uvrsti v letni program tiste vsebine, ki so pomembne za 
mestno občino, hkrati pa upošteva tudi tradicijo, množičnost in posebnosti dejavnosti v 
mestni občini. 
 
Programi na področju tehnične kulture se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev 
v proračunu mestne občine. 
 
Sprejet letni program tehnične kulture predstavlja osnovo za pripravo javnega razpisa v 
skladu z Odlokom o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni 
občini Nova Gorica, ni pa sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Določilo o objavi temelji na 2. odstavku 90. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
            
                                                                                                                                                                                  
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                  ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
PRILOGA: Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018, št. 
671-79/2017-2 z dne 21.07.2017 
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