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         Prva obravnava 
Na podlagi 10. in 12. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2 in spremembe) ter 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  
programov na področju tehnične kulture  

v Mestni občini Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 
20. člen Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se 
glasi: 
 
» Popolne vloge komisija in strokovni organ ocenita na podlagi meril iz 21. člena«. 
 
 

2. člen 
 
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

Št. MERILA IN KRITERIJA 
 

TOČKE 
 

1. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA S STALNIM PREBIVALIŠČEM 
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE  

25 
 

  do 10 

 od 11 do 20 

 od 21 do 30 

 od 31 do 40 

 nad 41 dalje 
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2. FINANČNA KOSTRUKCIJA PROGRAMA 25 

 - delež lastnih sredstev prijavitelja:  

 od 40% do 49% 

 od 50% do 59 % 

 od 60% do 69% 

 od 70% do 85% 

 Nad 85% in več  
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3. KVALITETA IN OBSEG PROGRAMA do 150 

 - kvaliteta programa – ovrednotenje programa v vsebinskem 
smislu:    

 obsežnost in zahtevnost, 

do 90 
 

do 50  



 

 izvirna zasnova in celovitost,  

 ustvarjalni pristop in negovanje tradicije,  

 jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo. 

do 20 

do 10 

do 10 

 - obseg programa:  

 vključevanje različnih skupin uporabnikov programa,  

 število krožkov, tečajev, usposabljanj, 

 sodelovanja v skupnih akcijah.      

do 60 
do 30 

do 20 

do 10 

4. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ do 40 

 - nivo prireditve oz. tekmovanja: 

 občinski, regijski,  

 državni,  

 mednarodni,  

 svetovni.  
- trajanje tekmovanja: 

 dvodnevne      

 tridnevne       

 nad tri dni  

 
do 10 
do 15 
do 20 
do 25 
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5. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH do 50 

  - nivo tekmovanja: 

 občinski, regijski in državni nivo: 
           - od 1 do 3 udeležbe                                                         
           - od 4 do 6 udeležb 
           - od 7 do 9 udeležb 
           - nad 10 udeležb 

 mednarodni in svetovni nivo: 
           - od 1 do 3 udeležbe 
           - od 4 do 6 udeležb 
           - od 7 do 9 udeležb 
           - nad 10 udeležb 
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6. STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU 10 

 
 

3. člen 
               

V prvem odstavku 22. člena se številka 100 nadomesti s številko 130. 
 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 007-10/2013 
Nova Gorica,         
  

             Matej Arčon 
     ŽUPAN 
 
 
 
 
 



 

Številka: 007-10/2013-1 
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 programov na področju tehnične kulture v 
Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju odlok): 
Razlog za spremembo odloka je popravek nekaterih določil odloka o sofinanciranju 
programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je mestni svet 
sprejel v lanskem letu. V veljavnem odloku je napačen seštevek vseh možnih točk, ki jih 
lahko prijavitelj pridobi v zvezi z kvaliteto in obsegom programa ter udeležbami na 
tekmovanjih. Obenem smo zmanjšali število točk pri prvi alineji, ki se nanaša na 
ocenjevanje obsega programa (3. točka Meril in kriterijev 21. člena) iz 40 na 30 točk, da 
smo lahko ohranili najvišje možno število vseh točk, to je 300. 
 
Poleg navedenega smo spremenili meril, ki je v pristojnosti upravnega organa v 1. krogu 
ocenjevanja in se nanaša na delež lastnih sredstev prijavitelja. S spremembo znižujemo 
prag za pridobitev točk iz 60% na 40%. 
 
Z drugimi odloki, ki urejajo sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih 
dejavnosti smo uskladili in definirali najnižje število točk, ki jih mora prijavitelj doseči, da 
se program sofinancira. 
 
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 definiranje minimalnega števila točk 
za sofinanciranje programa ter, 

- popravek napak iz osnovnega odloka, ki se nanašajo na točke, ki jih lahko 
prijavitelj pridobi na javnem razpisu. 

 

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

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12). 
 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
S sprejetjem predlaganega odloka se popravljajo napake osnovnega odloka in sicer je bil 
ugotovljen napačen seštevek točk v zvezi z kvaliteto in obsegom programa ter 
udeležbami na tekmovanjih. Definirali smo najnižje število točk, ki jih mora prijavitelj 
doseči, da se program sofinancira ter spremenili število točk pri merilu, ki se nanaša na 
lastna sredstva. 
 
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 programov na 
področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 
Pripravila: 
 
Marinka Saksida        Matej Arčon 
Načelnica            ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
Višji svetovalec za družbene dejavnosti    
 

 


