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           Hitri postopek 
Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) 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 spremembi Odloka o sofinanciranju  
letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica  

 
 

1. člen 
 
Besedilo petega odstavka 25. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12) se nadomesti z novim besedilom, ki 
se glasi: 
 
»Če financer ne bo prejel poročila (končnega, delnega z izjavo) niti v, s strani pristojnega 
upravnega organa, določenem naknadnem roku, ne bo izplačal druge polovice sredstev.« 
 

2. člen 
 
Spremeni se tretja alineja 26. člena, ki se glasi: 
 
»če ni oddal poročila (končnega, delnega z izjavo oziroma samo izjave) o realizaciji 
programa niti v, s strani pristojnega upravnega organa, določenem naknadnem roku.« 
 

3. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi.  
 
 
 
Številka: 007-10/2012 
Nova Gorica, 
          
                                                                                   Matej Arčon 
         ŢUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-10/2012-3 
Nova Gorica, 11. februarja  2013 
 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 
 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 

sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljevanju odlok): 

 
Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka so teţave z oddajo poročil s strani 
društev ter posledice, ki jih za zamude predvideva veljavni odlok. S spremembo odloka je 
dana moţnost določitve dodatnega roka, do katerega mora izvajalec oddati poročilo. Šele 
v primeru, da tudi po pozivu ne odda ustreznega poročila, mora vrniti vsa prejeta 
sredstva. To pa pomeni tudi, da ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti in v naslednjem 
letu ne bo mogel kandidirati na javnem razpisu.  
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 

 
S tem odlokom so določena manj stroga določila glede oddaje poročil ter sankcij, ki 
kršitvam sledijo.  
 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

 
Zakon o športu (22/98) je edini veljavni pravni akt v Republiki Sloveniji, ki ureja področje 
športa. Samoupravne lokalne skupnosti samostojno urejajo to problematiko z občinskimi 
odloki. 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

 
S sprejetjem predlaganega odloka pridobijo društva dodaten rok za oddajo poročil 
(izjave) in se s tem izognejo takojšnji sankciji zaradi neoddaje zahtevanih dokazil.   
 
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. 
 

Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 108/12) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za manjše 
spremembe oz. dopolnitve. Skladno s 1. odstavkom 90. člena Statuta Mestne občine 
Nova Gorica predlagamo tudi krajši rok za uveljavitev odloka, t.j. naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu iz razloga, ker glede na vsebino spremembe ni potrebe po časovno daljši 
predhodni seznanitvi javnosti, obenem pa bomo spremembe lahko upoštevali pri 
sklepanju pogodb za sofinanciranje ţe v letošnjem letu. 
 



 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predloţeni Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni 
občini Nova Gorica. 
 
Pripravila: 
 
Metka Gorjup         Matej Arčon 
Načelnica            ŢUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
Višji svetovalec za druţbene dejavnosti 


