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Skrajšani postopek
Na podlagi 10. in 12. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16- odl. US s
spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12
in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________
sprejel
ODLOK
o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V 8. členu Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15 in 88/15) se enajsta alineja
spremeni tako, da se na novo glasi:
» - imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v
višini 40% vrednosti prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje tudi
prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, ki se upošteva kot lastna sredstva in
način njegovega ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, vendar ne več kot 10
% vrednosti prijavljenega programa,«.
2. člen
V. poglavje »UPRAVIČENI STROŠKI« se spremeni tako ,da se na novo glasi:
»9. a člen
»Mestna občina bo sofinancirala le upravičene stroške, ki izpolnjujejo vse spodaj
navedene pogoje:
 splošni stroški delovanja prijavitelja, vezani na delovanje izvajalca (stroški vodenja
bančnih računov, računovodske storitve, voda, elektrika, ipd.) največ v višini 10%
vrednosti celotnega odobrenega programa,
 so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili o namenski
porabi sredstev,
Za neupravičene stroške se štejejo stroški:
 delo članov društva prijavljenega na razpis.
Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
3. člen
Na koncu 14. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prijava na javni razpis se lahko opravi tudi elektronsko. Način prijave na razpis se določi
v objavi javnega razpisa.«.

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 spremembi Odloka o
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova
Gorica (v nadaljevanju: Odlok):
Osnovno vodilo pri spremembi so ugotovitve iz rezultatov dosedanjih javnih razpisov ter
predlogov izvajalcev programov, ki se prijavljajo na javni razpis.
Uvedli smo prakso, da se s prijavitelji na javni razpis enkrat letno srečamo in pogovorimo
o kriterijih, pogojih, ki jih določa veljavni odlok. S tem načinom se želimo čim bolj približati
željam in potrebam prijaviteljev in slediti njihovim pobudam.
V letošnjem letu uvajamo nove kategorije upravičenih stroškov in sicer splošne stroške
delovanja prijaviteljev (stroški vodenja bančnih računov, računovodske storitve,…itd.), ki
jih veljavni odlok določa kot neupravičene stroške in torej posledično niso predmet
sofinanciranja s strani mestne občine.
S spremembo želimo v še večji meri pomagati izvajalcem programov tehnične kulture, ki
so zelo pomemben dejavnik družbenega življenja v lokalnem okolju in ki s svojim delom
nedvomno pripomorejo k dvigu kvalitete življenja občanov. Prav stroški delovanja, s
katerimi se srečujejo vsi prijavitelji, niso zanemarljivi, zato smo se odločili, da omenjene
stroške z javnim razpisom za leto 2018 priznamo za upravičene v višini največ 10%
vrednosti celotnega odobrenega programa.
Mnogi klubi in društva bi brez prostovoljnega dela, ki ga izvajajo člani le teh težko
preživeli. S predlagano spremembo bi se del prostovoljnega dela štel med lastna
sredstva, ki so zahtevana v okviru finančne konstrukcije prijavljenega programa kar bi
pomenilo delno razbremenitev klubov in društev pri iskanju in zagotavljanju zadostnih
finančnih sredstev.
Obenem smo v 14. člen Odloka vnesli tudi določbo, ki omogoča možnost izvedbe
javnega razpisa preko spletne aplikacije. Tak način izvedbe javnih razpisov je vse bolj
pogost, predvsem pa omogoča prijaviteljem hitrejšo pripravo vlog, preglednost ter
zmanjšanje napak tako s strani prijavitelja kot upravnega organa.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog Odloka je uvedba novih kategorij upravičenih stroškov v zvezi s
sofinanciranjem programov na področju tehnične kulture ter možnost izvedbe javnega
razpisa elektronsko, preko spletne aplikacije.

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, 90/13, 19/15 in 88/15),
Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17).

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega Odloka nismo spreminjali že obstoječega načina izvedbe
javnega razpisa, temveč le nekoliko omilili določbo veljavnega odloka kateri stroški se
smatrajo kot upravičeni stroški za sofinanciranje ter vnesli možnost izvedbe javnega
razpisa na način, ki ga omogoča sodobna tehnologija.
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:

Ker gre za manj zahtevne spremembe predlagamo, da se skladno s 70.a členom
Poslovnika Odlok sprejme po skrajšanem postopku.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju
tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica.

Pripravila:
mag. Marinka Saksida
vodja Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Robert Cencič
višji svetovalec za družbene dejavnosti
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