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Skrajšani postopek
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF,
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) ter 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) 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 Odloku o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15 in 2/16; v nadaljevanju:
odlok) se v 2. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis lahko prijavitelj prijavi en program ali projekt. V primeru, da prijavitelj
izvaja več programov, lahko prijavi največ dva programa, v kolikor sta programa
vsebinsko različna ali namenjena različni skupini uporabnikov.«
2. člen
V 3. členu se tretja alineja črta.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
3. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se
lahko prijavijo:
- nevladne organizacije,
- druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti,
- javni zavodi katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina Nova Gorica in so registrirani
za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se po tem odloku štejejo:
- nevladne organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom
ustanovljene kot neprofitne in nepridobitne organizacije, z namenom izvajanja
posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
- nevladne organizacije, ki so ustanovljene skladu z zakonom kot neprofitne
organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov mestne občine,

-

-

nevladne organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot
neprofitne in nepridobitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov
svojih članov,
druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti
za uporabnike z območja mestne občine in so registrirani za delovanje na področju
socialnega varstva.«.
4. člen

V 5. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
» - imajo sedež v mestni občini ali skladno s statutom oz. temeljnim aktom upravičenca
ustanovljeno podružnico (poimenovano enota, odbor, združenje ali drugače), ki ni pravna
oseba,«.
5. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se
določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine
Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v
javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge
določbe.«.
6. 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 s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova
Gorica (v nadaljevanju: odlok):
Razlogi za spremembo odloka so ugotovitve iz rezultatov dosedanjih javnih razpisov ter
predlogov izvajalcev programov, ki se prijavljajo na javni razpis.
S predlagano spremembo odloka upoštevamo kot upravičen strošek programa/projekta
tudi strošek dela. Stroški dela oz. plač izvajalcev programov ali projektov bodo
opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Sedaj veljavni odlok določa stroške dela oz. stroške
plač izvajalcev programov ali projektov kot neupravičene stroške in torej le ti niso
predmet sofinanciranja s strani mestne občine. S spremembo želimo v še večji meri
pomagati izvajalcem socialnih programov, ki so zelo pomemben dejavnik družbenega
življenja v lokalnem okolju in s svojim delom pripomorejo k dvigu kvalitete življenja
občanov. Stroški plač izvajalcev programov so pomemben dejavnik kakovostne izvedbe
programov ali projektov.
S predlagano spremembo želimo odpraviti prijavljanje dveh projektov, saj smo na podlagi
rezultatov dosedanjih javnih razpisov ugotovili, da prijavitelji prijavljajo po en program in
projekt, kar seveda po veljavnem odloku pomeni, da je potrebno zavreči en program ali
projekt. V primeru prijave dveh projektov, pa ugotavljamo, da gre v večini primerov za
slične programe, ki jih prijavitelji delijo na dva projekta. Skladno z veljavnim odlokom je
možno prijaviti samo en program, kar se je izkazalo kot problematično, saj nekaj
prijaviteljev izvaja v lokalnem okolju programe, ki so vsebinsko različni in namenjeni
različnim ciljnim skupinam. S spremembo odloka bo sedaj prijavitelj lahko prijavil dva
programa, če bosta vsebinsko različna ali namenjena različnim ciljnim skupinam.
Poleg zgoraj navedenih sprememb smo natančneje opredelili pogoj sedeža prijavitelja in
sicer smo določilo prve alineje 5. člena veljavnega odloka spremenili na način, da mora
prijavitelj imeti sedež v mestni občini ali s statutom oz. temeljnim aktom ustanovljeno
podružnico v mestni občini. Pod pojem podružnica, ki ni pravna oseba, se štejejo enota,
odbor, združenje ali drugače poimenovanje podružnice.
S spremembo odloka uvajamo tudi določilo, da se morajo prijavitelji, katere programe
sofinancira Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa najmanj enkrat letno
odzvati na morebitno povabilo o sodelovanju pri izvedbi različnih prireditev ter na tak
način zagotavljati predstavitev svojih dejavnosti in aktivnosti prebivalcem mestne občne
in drugim.
Kot zadnji razlog za spremembo odloka je tudi uskladitev terminologije v skladu z
Zakonom o nevladnih organizacijah.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:

Cilji, ki jih prinaša predlog odloka je uskladitev nove terminologije v skladu z Zakonom o
nevladnih organizacijah in upoštevanje stroškov dela kot upravičenih stroškov programa
oz. projekta.
Z novo določbo odloka želimo tesneje vključiti delujoče nevladne organizacije v različne
programe in prireditve, katerih organizator je Mestna občina Nova Gorica.

3. Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
-

Odlok o sofinanciranju programov ali projektov s področja socialnih dejavnosti v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15 in 2/16),
Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19)

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 omilili določbo veljavnega odloka kateri stroški se smatrajo kot
upravičeni stroški za sofinanciranje, uskladili terminologijo z Zakonom o nevladnih
organizacijah in dodali določbo glede vključevanja nevladnih organizacij v različne
programe in prireditve, katerih organizator je Mestna občina Nova Gorica.
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 in projektov s
področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica.

Pripravila:
mag. Marinka Saksida
vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Tamara Simčič
Višji svetovalec za družbene dejavnosti
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ŽUPAN

