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Hitri postopek
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s
spremembami) 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
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju
programov in projektov s področja socialne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V 5. členu Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15; v
nadaljevanju: odlok) se šesta alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v
višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje
tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem
razpisu).«.
V 5. členu odloka se spremeni enajsta alineja in sicer tako, da se na novo glasi:
»so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov s področja socialnih
dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o
vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj
obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega
pogoja za prijavo,«.
Za dvanajsto alinejo 5. člena odloka se doda nova, trinajsta alineja, ki se glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem/projekt programu z
namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s
predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
2. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov/projektov nakazovala na
način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok):
Razlog za spremembo veljavnega odloka je njegova uskladitev z zakonodajo s
področja izvrševanja proračunov. Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015
(Uradni list RS, št. 101/13 in spremembe , v nadaljevanju: ZIPRS) v 3. točki 27. člena
namreč med drugim določa, da so predplačila dovoljena do višine 30 % predvidenih
pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod
pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot
društvo, zasebni zavod ali ustanova. Ker se lahko dovoljeni odstotek predplačil z
ZIPRS-om spreminja, smo uskladili način izplačevanja na razpisu pridobljenih
sredstev in sicer tako, da smo določbo vezali na veljavni Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
Za zagotovitev nemotenega postopka javnega razpisa smo med osnovne pogoje za
sofinanciranje vnesli tudi določilo, da prijavitelj dovoljuje uporabo podatkov, ki jih je
navedel v prijavnici na javni razpis, za potrebe izvedbe javnega razpisa, kot to določa
veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.
Natančneje je opredeljeno določilo, da morajo imeti prijavitelji na javni razpis
poravnane vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na
področju programov in projektov s področja socialne dejavnosti iz preteklih let, če so
na njih sodelovali in ne samo iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem
sodelovali oziroma imajo to urejeno z dogovorom o odplačevanju obveznosti in jih
redno odplačujejo.
Na osnovi pogovora s predstavniki društev s področja sociale, ki se prijavljajo na javni
razpis, ki smo ga imeli 1.12.2015, in pridobljenih pripomb v zvezi z neupoštevanjem
prostovoljnega dela v finančni konstrukciji, smo Odlok popravili v delu, ki se nanaša na
zagotavljanje lastnih sredstev, med katere smo vključili tudi prostovoljno delo.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog Odloka so uskladitev načina sofinanciranja z veljavno
zakonodajo s področja izvrševanja proračuna Republike Slovenije in natančno določiti,
da morajo prijavitelji imeti poravnane vse pogodbene obveznosti do mestne občine iz
predhodnih javnih razpisov oziroma morajo skleniti dogovor o odplačevanju obveznosti
ter le-te redno odplačevati.
Z upoštevanjem prostovoljnega dela kot dela lastnih sredstev se želimo približati
prijaviteljem na javni razpis, saj se zavedamo, da vse težje pridobivajo sredstva iz
drugih virov.

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, Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015.

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega Odloka:
S sprejetjem predlaganega Odloka prilagajamo dikcijo glede načina izplačevanja
odobrenih sredstev in sicer tako, da smo sledili določbam v Zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije, hkrati pa ponovno vključujemo prostovoljno delo med
priznana 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:

Takih okoliščin ni.
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave št. 108/12) predlagamo Mestnemu svetu, da predloženi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s
področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica obravnava in sprejme
po hitrem postopku, ker gre za manjše spremembe oz. dopolnitve.

Pripravili:
Mag. Marinka Saksida
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
Tamara Simčič
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
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