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         Prva 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) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_______________sprejel 

 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju  

otroških in mladinskih programov in projektov  
v Mestni občini Nova Gorica 

 
 

1. člen 
 
V šestem odstavku 12. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) (v nadaljevanju: odlok) 
se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
» ocenjevanje vlog z objektivno nemerljivimi merili, ki so sestavni del tega odloka,« 
 
V šestem odstavku 12. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi: 
 
» potrditev višine dodeljenih sredstev izbranim prijaviteljem.« 
 
 

2. člen 
 
V 13. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi: 
 
»oceni vloge z objektivno merljivimi merili v 1. krogu ocenjevanja,« 
 
Dosedanje šesta, sedma, osma in deveta alineja 13. člena odloka postanejo sedma, 
osma, deveta in deseta alineja 13. člena odloka. 
 
 

3. člen 
 
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi: 
 

»19.a člen 
 
Vloge, ki so pravočasne, popolne in jih je vložila upravičena oseba pristojni organ oceni z 
objektivno merljivimi merili za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in 
projektov. O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojni organ voditi zapisnik, ki ga 
skupaj z vlogami predloži komisiji, da opravi ocenjevanje, ki je v njeni pristojnosti.  
 
Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojni organ ugotovi skupno število točk, ki 
jo prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, 
ki jo prejme posamezni upravičenec.  



 

 
O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojni organ sestaviti zapisnik.  
 
Komisija potrdi predlog o izboru otroških in mladinskih programov in projektov in razdelitvi 
proračunskih sredstev, ki je podlaga za izdajo ustreznih upravnih aktov na podlagi: 

 višine proračunskih sredstev, 

 razpisnih pogojev in določb tega odloka, 

 doseženega števila točk.« 
 
 

4. člen 
 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Popolne vloge komisija in pristojni organ ocenita na podlagi meril iz 21. člena.« 
 
 

5. člen 
 
21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. 
krog ocenjevanja): 
 

1. KROG OCENJEVANJA 
 
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: 

 Utemeljenost in pomen programa/projekta (do 30 točk); 

 Program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in 
mladinske ponudbe v mestni občini (do 20 točk); 

 Inovativnost programa/projekta (do 5 točk); 

 Povezovanje z drugimi izvajalci (do 5 točk); 

 Dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: 
dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost 
(do 10 točk); 

 
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: 

 Delovanje prijavitelja s statusom v javnem interesu (5 točk); 

 Izvajanje programa/projekta več kot dve leti (5 točk); 

 Delež lastnih sredstev prijavitelja (do 20 točk); 
                  

od  40% do 49%                      4 točke 
od  50% do 59%    8 točk                                           
od  60% do 69%  12 točk  

                                    od  70% do 85%  16 točk 
                                          nad 85% in več  20 točk 

 
V 1. krogu člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem listu 
strokovno ocenijo vsako posamezno vlogo na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih 
programov in projektov. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu.  
 
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot povprečna ocena 
ocen, ki so jih podali člani komisije, kateremu se prištejejo še točke, ki jih je 



 

posameznemu programu oziroma projektu dodelil pristojni organ. Za program ali projekt 
se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 (tri) pisne ocene članov komisije. 
 
V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 
100 točk. 
 
V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oz. projekti prijaviteljev, ki v postopku 
ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 50 do 100 
točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz 
nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.  
 

2. KROG OCENJEVANJA 
 
Komisija v 2. krogu oceni programe oz. projekte na podlagi dveh meril: 
 
1. Vsebinsko vrednotenje programa oz. projekta (do 100 točk):  

 splošna vsebinska ocena (do 20 točk),  

 obsežnost in zahtevnost (do 30 točk),  

 izvirna zasnova in celovitost (do 10 točk),  

 ustvarjalni pristop (do 10 točk),  

 dovršenost in preglednost (do 10 točk),  

 jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo (do 10 točk),  

 realnost izvedbe (do 10 točk). 
 
2. Finančno vrednotenje programa oz. projekta (do 50 točk):  

 ustreznost (do 20 točk),  

 preglednost (do 20 točk),  

 realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije (do 10 točk). 
 

Člani komisije v 2. krogu ocenjevanja posamično, na svojem ocenjevalnem listu, na 
osnovi zgoraj navedenih dveh meril, strokovno ocenijo programe in projekte, ki so se 
uvrstili v 2. krog ocenjevanja. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu. 
Končno število točk za posamezen program ali projekt iz 2. kroga ocenjevanja se 
izračuna kot povprečna ocena ocen, ki so jih podali člani komisije. Za program ali projekt 
se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 (tri) pisne ocene članov komisije. 
 
V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 
150 točk. 
 
Vsak član komisije mora ocene, ki jih podeli posamezni vlogi, utemeljiti in sicer tako, da 
se vloge, ki dosežejo manj kot 50 točk utemeljijo na koncu 1. kroga ocenjevanja, vloge, ki 
dosežejo več kot 50 točk, pa se utemeljijo na koncu 2. kroga ocenjevanja (za 1. in 2 krog 
skupaj). 
 

3. KONČNA OCENA 
 
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih 
ocen prisotnih članov komisije iz 1. in 2. kroga ocenjevanja.  
Najvišje možno končno število točk je 250. 
 

4. FORMULA ZA IZRAČUN SOFINANCIRANJA POSAMEZNEGA PROGRAMA ALI 
PROJEKTA: 

                                                                                                                                                                                   
                                           KONČNO ŠTEVILO TOČK             UPRAVIČENA 
    RAZPISANA SREDSTVA                       ZA PROGRAM ALI PROJEKT             ZAPROŠENA SREDSTVA 



 

--------------------------------------------  X    ----------------------------------------------  X      ZA POSAMEZEN PROGRAM 
     VSOTA IZRAČUNANIH     250                           ALI PROJEKT       
    DELEŽEV PROGRAMOV          
          IN PROJEKTOV 

 
V kolikor so razpoložljiva sredstva višja od vsote zaprošenih in odobrenih sredstev, lahko 
dobi posamezni prijavitelj sredstva največ v višini upravičenih zaprošenih sredstev glede 
na število doseženih točk.« 

 
6. člen 

 
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zoper merila iz 21. člena tega odloka je pritožba možna le glede pravilnosti izračuna in 
vnosa dodeljenih točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper število točk, ki ga je 

posamezni član komisije dodelil posamezni vlogi.« 

 
 

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

     ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-9/2013-1 
Nova Gorica, 3. 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 otroških in mladinskih programov in projektov 
v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju odlok): 
Razlog za spremembo odloka je uskladitev odloka z drugimi odloki na področju družbenih 
dejavnosti, ki urejajo postopke v zvezi z izvajanjem javnih razpisov. V odlok, ki ga je 
mestni svet sprejel v lanskem letu želimo vnesti dve bistveni spremembi in sicer:  

- natančno razdelitev pristojnosti med pristojnim organom in komisijo v prvem krogu 
ocenjevanja. S predlagano spremembo upravni organ ocenjuje objektivno merljiva 
merila, komisija pa kot strokovno telo objektivno nemerljiva merila, 

- jasno opredelitev v katerih primerih prijavitelj lahko vloži pritožbo. S predlagano 
spremembo je pritožba možna le glede pravilnosti izračuna in vnosa dodeljenih 
točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper število točk, ki ga je posamezni 
član komisije dodelil posamezni vlogi. Vloge, prispele na javni razpis ocenjuje 
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Gre za strokovnjake iz 
obravnavanega področja, ki lahko kompetentno, verodostojno in samostojno 
ocenijo posamezne vloge na podlagi poznavanja določenega izvajalca ter 
njegovega programa oziroma projekta. Član komisije mora za vsako vlogo podati 
oceno z ustrezno obrazložitvijo. Z dovolitvijo pritožbe zoper podano oceno bi 
izničili samostojnost in strokovnost članom komisije ter vzpostavili dvom v njihovo 
kompetentnost. 

 
Poleg navedenega smo nekoliko popravili tudi eno izmed meril, ki je v pristojnosti 
upravnega organa v 1. krogu ocenjevanja in se nanaša na delež lastnih sredstev 
prijavitelja. S spremembo želimo nekoliko omiliti pogoj kdaj lahko prijavitelj pridobi točke 
in sicer znižujemo prag za pridobitev točk iz 60% na 40%. 
 
2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Cilji, ki jih prinaša predlog odloka so: 

- uskladitev odlokov o sofinanciranju programov oziroma projektov na področju 
družbenih dejavnosti v delu, ki se nanaša na pritožbene razloge, 

- natančneje definirati razdelitev nalog v postopku javnega razpisa med pristojnim 
organom in komisijo. 

 

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

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini 
Nova Gorica (Ur. list RS, št. 108/2012). 
 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
S sprejetjem predlaganega odloka se natančneje definira naloge pristojnega organa in 
komisije v 1. krogu ocenjevanja. Prav tako pa se podrobno opredeli v katerih primerih je 
možna pritožba. 
 
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S sprejetjem predlaganega odloka ne bo za Mestno občino Nova Gorica nobenih 
dodatnih materialnih obveznosti. 
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: 
 
Marinka Saksida        Matej Arčon 
Načelnica             ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
Višji svetovalec za družbene dejavnosti    
 

 


