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            Prva obravnava 
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v zvezi s 53. členom Zakona 
o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 11/20 – odl. US) in 4. členom Pravilnika o izboru in 
sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16,55/17  in 77/19) 
ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel 
 
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del 

iz proračuna Mestne občine Nova Gorica 
 

1. člen 
 

 
V Odloku o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št 70/19) se v 1. členu črta besedilo »merila za izbor programov«. 
 

2. člen 
 
V  3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Strokovna komisija vloge obravnava in oceni v skladu z merili, ki jih vsako leto sprejme 
župan in v okviru katerih se oceni zlasti naslednje značilnosti programov: 

- program javnih del je namenjen krepitvi programov pomembnih za lokalno skupnost, 
- program javnih del je namenjen čim večjemu krogu uporabnikov ali neposredni 

pomoči posameznikom, 
- program javnih del prispeva k splošni koristi širše skupnosti, 
- v okviru programa javnih del se zaposli invalidna oseba, 
- v okviru programa javnih del se upošteva kadrovska struktura prijavitelja.« 

 
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
»Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe javnih del glede na višino dodeljenih 
točk do porabe razpoložljivih sredstev, pri tem pa bo sofinancirala največ dva udeleženca 
programov javnih del pri posameznem izvajalcu javnih del. 
 
Mestna občina Nova Gorica bo tistim izvajalcem javnih del, katerih programi ne bodo izbrani, 
zagotavljala zgolj obstoj javnega interesa za izvajanje posameznega programa javnega 
dela.« 
 
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 
 

3. člen 
 
V 5. členu se v tretjem odstavku besedilo »iz prve točke drugega odstavka 6. člena« 
nadomesti z besedilom: »javnih del«. 
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Četrti odstavek se črta. 
 
 

4. člen 
 
Črta se 6. člen. 

 
5. člen 

 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »drugega odstavka prejšnjega« nadomesti s 
številko »5.«. 

 
6. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-2/2019 
Nova Gorica, 
                                                                                                  dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                            ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-2/2019-5 
Nova Gorica, 24. septembra 2020 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine 
Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok): 
 

Mestna občina Nova Gorica nadaljuje z vključenostjo v programe aktivne politike zaposlovanja, 
saj že vrsto let podpira in sofinancira programe javnih del, ki so namenjeni zlasti zaposlovanju 
dolgotrajno brezposelnih ali težje zaposljivih oseb. 
Pred približno letom dni je bil sprejet Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz 
proračuna Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 70/19), na podlagi katerega, oziroma 
v njem zapisanih kriterijev, je komisija sprejela odločitev o izboru izvajalcev javnih del in 
sofinanciranju njihovih programov. Izkazalo se je, da merila niso bila ustrezno zastavljena, saj je 
komisija morala upoštevati prioritetno obravnavo za skoraj vse prijavljene programe javnih del; 
ne glede na navedeno, pa je bilo glavno in izločitveno merilo: vrstni red prispetja prijave glede 
na čas, kar se je še posebej izkazalo kot neustrezno. 

 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 

 
S sprejemom predlaganega odloka želimo predvsem doseči, da bo strokovna komisija imela 
možnost presojati kvaliteto prijavljenih programov javnih del in njihov prispevek k širši 
družbeni koristi, za razliko od preteklega izbora, ko je bila izbira programov odvisna 
predvsem od vrstnega reda prispetja posamezne prijave.  
 

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

 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 

 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 
100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 11/20 – odl. US ) 

 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 
84/15, 67/16,55/17  in 77/19 s spremembami) 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka: 
 
S sprejemom predlaganega odloka bo omogočen drugačen način izbora programov, oziroma 
izvajalcev javnih del, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Nova Gorica, saj bo komisija na 
podlagi meril, ki jih bo sprejel župan posamezne programe točkovala, pri tem pa upoštevala 
kadrovsko strukturo prijavitelja, kateri program javnih del je namenjen krepitvi programov, 
pomembnih za lokalno skupnost, oziroma čim večjemu krogu uporabnikov, neposredni 
pomoči posamezniku, oziroma čim bolj prispeva k splošni koristi širše skupnosti, ter zlasti, ali 
bo prijavitelj zaposlil invalidno osebo. 
 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka: 
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Višina sredstev, potrebnih za izvajanje sofinanciranja programov javnih del je določena v 
vsakoletnem proračunu Mestne občine Nova Gorica. S sprejetjem  odloka za Mestno občino 
Nova Gorica ne bodo nastale dodatne materialne obveznosti. Kdaj bo Zavod RS za 
zaposlovanje objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za naslednje leto ni znano, 
niti še ni znan delež sofinanciranja, ki ga bo za posameznega udeleženca krila občina. 
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 

 
Ker ni znano, kdaj bo Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo za izbor programov 
javnih del za leto 2021 in bo to lahko že v novembru 2020, je predlagan krajši »vacatio legis« 
od običajnega, in sicer naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
 
 
          

  dr. Klemen Miklavič 
ŽUPAN 

Pripravili: 
Marinka Saksida 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
 
 
Martina Remec Pečenko                                                              
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                            
in gospodarske javne službe 
 
 


