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         Prva obravnava 
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07-UPB1 in spremembe) 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na  seji dne____________                  
sprejel  
 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in 

projektov v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
 

1. člen 
 

Spremeni se 3. točka 3. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) (v nadaljevanju: odlok) tako, da se 
glasi: 
» 3. Nevladne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zveze 
društev, ustanove ali zavodi (zasebni), ki delujejo na razpisnih področjih.« 
 

2. člen  
 
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi: 
»Kot upravičenci za prijavo na razpis se po tem odloku štejejo: 

- nevladne organizacije, 
- samozaposleni v kulturi. 

Subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah in javni zavodi niso upravičenci 
za prijavo na razpis.« 
 

3. člen 
 

V prvi, drugi in osmi alineji prvega odstavka 8. člena se črtata besedi »ali zasebna«. 
 
Zadnja alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» - so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi 
javnega razpisa na področju kulturnih dejavnosti v preteklem letu, če so na njem 
sodelovali.« 
 

4. člen 
 

Spremeni se tretji odstavek 18. člena odloka, ki se glasi: 
»Strokovna komisija oceni in razvrsti vse kulturne programe in projekte, ki so vsebovani v 
ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa 
oziroma kulturnega projekta kot so določeni v 19. členu tega odloka in v objavi javnega 
razpisa. Za program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj tri (3) pisne 
ocene članov komisije. Vsak član strokovne komisije mora svojo oceno posameznega 



 

programa oziroma projekta pisno utemeljiti. Komisiji pri izračunu števila točk, ki ga prejme 
posamezna vloga in izračunu višine financiranja, nudi pomoč pristojni uslužbenec.« 
 

5. člen 
 

Spremeni se tretji odstavek 21. člena odloka, ki se glasi: 
»Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je možno vložiti pritožbo na župana 
mestne občine in sicer v roku petnajst dni od njene vročitve. Pritožba je dovoljena zoper 
pravilnost vnosa dodeljenih točk in zoper izračun povprečne ocene strokovne komisije, 
pritožbeni razlog pa ne morejo biti postavljeni kriteriji iz 19. člena odloka ter število točk, 
ki ga posamezni član strokovne komisije dodeli posamezni vlogi.« 
 

6. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-11/2012 
Nova Gorica, 
                                                                                                   Matej Arčon 
                                                                                                      ŽUPAN 
                                                                                                



 

Številka: 007-11/2012-5 
Nova Gorica, 9. oktobra 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 kulturnih programov in projektov v Mestni 
občini Nova Gorica (v nadaljevanju sprememba odloka): 

Temeljni razlog za sprejem predlagane spremembe odloka je uskladitev Odloka o 
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica z drugimi 
odloki o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v delu, ki 
se nanaša na pritožbene razloge. Pritožba je dovoljena zoper pravilnost vnosa dodeljenih 
točk in zoper izračun povprečne ocene strokovne komisije, pritožbeni razlog pa ne morejo 
biti postavljeni kriteriji ter število točk, ki ga posamezni član strokovne komisije dodeli 
posamezni vlogi. Vloge ocenjuje petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan 
izmed strokovnjakov s področja kulture. Glavni namen izbora članov izmed strokovnjakov 
s področja kulture je, da lahko le-ti na osnovi sprejetih kriterijev kompetentno in 
verodostojno ocenijo posamezne vloge prispele na javni razpis. Vsak član strokovne 
komisije mora vsako vlogo posamično oceniti, svojo oceno pa tudi pisno utemeljiti. Glede 
na navedeno pritožbeni razlog ne more biti ocena posameznega člana komisije oziroma 
število točk, ki jih na podlagi sprejetih kriterijev dodeli posamezni vlogi, saj bi bil s tem 
vzpostavljen dvom v njegovo strokovnost in kompetentnost. 
Drugi razlog za sprejem spremembe odloka pa je uskladitev v delu, da se kot 
upravičence za prijavo na javni razpis izloča organizacije, ki so ustanovljene po Zakonu o 
gospodarskih družbah. 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom predlaganega odloka so:  

- uskladitev odlokov o sofinanciranju programov in projektov s področja 
družbenih dejavnosti v delu, ki se nanaša na pritožbene razloge in  

- uskladitev odlokov o sofinanciranju programov in projektov s področja 
družbenih dejavnosti v delu, ki onemogoča prijavo na javni razpis pravnim 
osebam, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah.  

 
3. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganih odlokov: 
Ob sprejetju predlaganega odloka ne bo za Mestno občino Nova Gorica nobenih 
dodatnih materialnih obveznosti. 
 
4. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih urejajo predlagani odloki: 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da odlok obravnava in ga 
sprejme. 
 
  
                                                                                                       Matej Arčon                                                   
                                                                                                           ŽUPAN   
                                                                          
Pripravili:     
  
Marinka Saksida, načelnica 
 
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 


