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Hitri postopek
Na podlagi 10. in 12. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07-UPB2 s spremembami) 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
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju
programov na področju tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 90/13) se spremeni tretji odstavek 5. člena tako, da
se glasi:
»Z letnim programom tehnične kulture se določi vrste dejavnosti«.
2. člen
Spremeni se preglednica v drugem odstavku 21. člena tako, da se glasi:
»
Št.
MERILA IN KRITERIJA
TOČKE
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3.

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA S STALNIM PREBIVALIŠČEM
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE
 do 10
 od 11 do 20
 od 21 do 30
 od 31 do 40
 nad 41 dalje
FINANČNA KOSTRUKCIJA PROGRAMA
- delež lastnih sredstev prijavitelja:
 od 40% do 55%
 od 56% do 70%
 od 71% do 85%
 nad 85% in več
KVALITETA IN OBSEG PROGRAMA
- kvaliteta programa – ovrednotenje programa v vsebinskem
smislu:
 obsežnost in zahtevnost,
 izvirna zasnova in celovitost,
 ustvarjalni pristop in negovanje tradicije,
 jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo.
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obseg programa:
 vključevanje različnih skupin uporabnikov programa,
 število krožkov, tečajev, usposabljanj,
 sodelovanja v skupnih akcijah.
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
- nivo prireditve oz. tekmovanja:
 občinski, regijski,
 državni,
 mednarodni,
 svetovni.
- trajanje tekmovanja:
 dvodnevne
 tridnevne
 nad tri dni
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH
- 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
STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU
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3. člen
V prvem odstavku 22. člena se številka »130« nadomesti s številko »140«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-10/2013Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-10/2013-3
Nova Gorica, 9. januarja 2015
OBRAZLOŽITEV

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 meril in kriterijev o sofinanciranju
programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. Osnovno vodilo pri
spremembi Odloka so ugotovitve iz rezultatov dosedanjih javnih razpisov in pogovorov z
različnimi društvi, ki se na razpis prijavljajo. S spremembo želimo dati večji poudarek na
kvaliteti in vsebini prijavljenega programa zato povečujemo število točk, ki se jih lahko
pridobi iz tega naslova na drugi strani pa zmanjšujemo točke pri ostalih merilih, ki so na
končni izračun točk imele precejšen vpliv, ne izkazujejo pa v taki meri zahtevnosti in
obsega izvajanja programa in sicer točke v zvezi s članstvom v društvu ter finančno
konstrukcijo. Prav tako smo nekoliko znižali število točk v zvezi z organizacijo tekmovanj
in udeležbo na tekmovanjih. Ugotavljamo, da društva, ki ne organizirajo raznih tekmovanj
oziroma se jih ne udeležujejo izgubijo že v osnovi veliko točk, kar pa se zelo pozna pri
končnem izračunu sofinancirane vrednosti, program, ki ga izvajajo pa je lahko zelo
kvaliteten in obsežen.
Skladno s spremembo točkovnega sistema smo na novo uskladili in definirali najnižje
število točk, ki jih mora prijavitelj doseči, da se program sofinancira.
Obenem smo na novo definirali 3. odstavek 5. člena in sicer tako, da se z letnim program
določi le vrsto dejavnosti, ki se sofinancirajo preko javnega razpisa. Ker na področju
tehnične kulture ne obstaja krovna zakonodaja, je namreč nemogoče določiti obseg
sofinanciranja dejavnosti kot je to npr. na področju športa. Gre za področje, kjer izvajalci
izvajajo svoje letne programa na zelo različnih področjih, ki jih ne moremo primerjati
(padalci, potapljači, modelarji,…).
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog Odloka so:
- uskladitev meril in kriterijev o sofinanciranju programov na področju tehnične
kulture ter določila, ki se nanaša na definiranje minimalnega števila točk za
sofinanciranje programa.

3. Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 s spremembami, načela iz
veljavnega Odloka.
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega Odloka nekoliko popravljamo maksimalno število točk, ki jih
lahko prijavitelji na javni razpis pridobijo znotraj posameznih meril in kriterijev. Na novo je
definirano najnižje število točk, ki jih mora prijavitelj doseči, da se program sofinancira.
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:
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS št. 108/12) predlagamo sprejem predloženega odloka po hitrem postopku, saj gre
za manjše spremembe in popravke akta poleg tega pa želimo v čimkrašem času izvesti
ustrezne javne razpise. Iz istega razloga predlagamo tudi, da stopijo spremembe v
veljavo naslednji dan po objavi, kot to omogoča prvi. odstavek 90. člena Statuta.
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
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Robert Cencič
Višji svetovalec za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

