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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 ostalih
aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V drugem členu Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14, v
nadaljnjem besedilu: odlok) se drugi odstavek Sklopa A: Primarna preventiva
spremeni tako, da se na novo glasi:
»Primarna preventiva zajema tudi aktivnosti za specifične ciljne skupine ter aktivnosti
namenjene ozaveščanju javnosti in spodbujanju civilne družbe k razumevanju in
sprejemanju
težav,
povezanih
z
različnimi
oblikami
zasvojenosti
(predavanja/delavnice/druge aktivnosti za posamezne specifične skupine, ki se
srečujejo z zasvojenostjo in drugimi tveganimi vedenji in osebnostnimi težavami, ki
lahko vodijo v zasvojenost npr. zaporniki oz. priporniki in druge rizične skupine,
posveti, okrogle mize za strokovno javnost, didaktični, propagandni material,
informiranje javnosti o stanju glede drog oz. različnih oblik zasvojenosti). V primarno
preventivo spada tudi raziskovalno delo in izvajanje analiz za ugotavljanje stanja in
potreb na področju zasvojenosti, ki lahko služijo za podlago pri načrtovanju,
oblikovanju, izvajanju in evalviranju aktivnosti, planov in strategij.«.
2. člen
V 10. členu odloka se deseta alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, 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 deseto alinejo 10. člena odloka se doda nova enajsta alineja, ki se na novo glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z
namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s
predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
3. člen
Tretji odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z
veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.«.

4. 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 ostalih aktivnosti s
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju:
Odlok):
V predlogu Odloka natančneje opredeljujemo aktivnosti, ki spadajo v primarno
preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti. Primarna preventiva je namenjena
najširši populaciji, njen namen je preprečevanje vseh oblik zasvojenosti. Aktivnosti na
tem področju širimo tudi na raziskovalno delo in izvajanje analiz za ugotavljanje stanja
in potreb na področju zasvojenosti, ki so potrebni za načrtovanje ustreznih ukrepov.
Razlog za sprejem predlaganega Odloka je tudi uskladitev Odloka 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 prijavi na javni razpis, za potrebe izvedbe javnega razpisa, kot to določa
veljavna zakonodaja.
Natančneje je opredeljeno določilo, da morajo imeti prijavitelji na javni razpis
poravnane vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov za
sofinanciranje programov s področja zasvojenosti 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.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog Odloka so možnost izvajanja analiz, raziskav za
ugotavljanje stanja in potreb na področju zasvojenosti, uskladitev načina
sofinanciranja z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna Republike
Slovenije in natančno določilo, 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.
3. Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem
področju:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), Odlok o
sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 s spremembami), Zakon o izvrševanju
proračunov za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 s spremembami)
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega Odloka:
S sprejetjem predlaganega Odloka prilagajamo aktivnosti na področju primarne
preventive, prilagajamo dikcijo glede načina izplačevanja odobrenih sredstev in sicer
tako, da smo sledili določbam v veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
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 predlagani Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih
aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica obravnava in
sprejme po hitrem postopku, ker gre za manjše spremembe oz. dopolnitve.
Pripravila:
Mag. Marinka Saksida
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
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