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Hitri postopek
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s
spremembami) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12
s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
__________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih
organizacij v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V 3. členu Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 2/16) (v nadaljevanju: Odlok) se na koncu stavka pika
zamenja z vejico in doda besedilo: »ki imajo lastnost pravne osebe.«
2. člen
Prva alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»imajo v Mestni občini sedež ali skladno s statutom oz. temeljnim aktom upravičenca
ustanovljeno podružnico (poimenovano enota, odbor, območno ali pokrajinsko združenje
ali drugače), ki ni pravna oseba,«;
Tretja alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»a) upravičenci s sedežem v Mestni občini: na dan objave javnega razpisa so v registru
društev vpisani najmanj eno leto,
b) upravičenci, ki imajo v Mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa je
podružnica ustanovljena in aktivno deluje najmanj eno leto,«;
Šesta alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»a) upravičenci s sedežem v Mestni občini: na dan objave javnega razpisa imajo najmanj
20 % članstva s stalnim prebivališčem v Mestni občini,
b) upravičenci, ki imajo v Mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa ima
podružnica najmanj 50 % članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini,«;
Deveta alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40
% vrednosti prijavljenega programa, s tem, da se med lastna sredstva šteje tudi
prostovoljno delo članov, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo
prostovoljstvo, definira ob posameznem javnem razpisu,«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni, tako, da se na novo glasi:

»Druge pogoje se v posameznem javnem razpisu lahko določi le, če niso v nasprotju s tem
odlokom. V posameznem javnem razpisu se določi dokazila, s katerimi se dokazuje
izpolnjevanje pogojev.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-1/2009
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-1/2009-21
Nova Gorica, 18. oktober 2016
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova
Gorica (v nadaljevanju: odlok):
Razlog za spremembo odloka je uskladitev z ostalimi odloki s področja družbenih
dejavnosti, ki omogočajo prijavo na razpis tudi organizacijam, ki nimajo sedeža v Mestni
občini Nova Gorica, delujejo pa na območju Mestne občine Nova Gorica preko podružnic
(področnih oz. pokrajinskih združenj oz. območnih, občinskih enot, odborov ali združenj ali
kako drugače poimenovanih), organiziranih skladno z statutom oz. ustanovitvenim aktom
veteranske organizacije.
Na osnovi pripomb v zvezi z neupoštevanjem prostovoljnega dela v finančni konstrukciji, ki
smo jih prejeli od društev, smo v ostalih odlokih s področja družbenih dejavnosti,
prostovoljno delo vključili med lastna sredstva, zato smo tudi odlok popravili v delu, ki se
nanaša na zagotavljanje lastnih sredstev in vključili tudi prostovoljno delo. Odlok
predvideva 40 % lastnih sredstev za prijavljen program, kar pomeni uskladitev z ostalimi
odloki s področja družbenih dejavnosti. Prostovoljno delo in način njegovega vrednotenja
ureja Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog odloka so uskladitev določil odlokov s področja družbenih
dejavnosti ter omogočiti prijavo na javnem razpisu večjemu številu veteranskih organizacij.
Zadnjih nekaj let se iz sredstev javnega razpisa financirajo štiri veteranske organizacije.
Prijave veteranskih organizacij, ki niso imele sedeža v Mestni občini Nova Gorica, so bile
zavrnjene, kljub temu, da so te veteranske organizacije preko podružnic dejansko delovale
na območju Mestne občine.
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. 72/93 s spremembami);
Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15);
načela iz veljavnega Odloka.

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega odloka spreminjamo pogoje za upravičence in 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 veteranskih
organizacij 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

Matej Arčon
ŽUPAN

Tamara Simčič
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
.

