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Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št.
42/10 in 21/18 - ZNOrg) in 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
otroških in mladinskih programov in projektov
v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17; v nadaljevanju: odlok),
se v 5. členu, v prvi alineji besedilo »društvo ali zveza društev« in besedilo »društva,
zveze društev« nadomesti z besedilom »nevladne organizacije«.
2. člen
V 6. členu se druga alineja briše.
Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo druga, tretja,
četrta, peta, šesta in sedma alineja.
3. člen
V 7. členu se prva alineja iz točke a) in četrta alineja iz točke b) spremenita tako, da se
glasita: »nevladne organizacije,«.
4. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
•

»stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v višini 30% vrednosti
celotnega odobrenega programa,«.

Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Doda se nov drugi odstavek 26. člena, ki 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.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-9/2013
Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
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Številka: 007-9/2013-16
Nova Gorica,18. oktobra 2019
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov 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 želimo pripraviti občinski
odlok tako, da bo v največji možni meri sledil smernicam in ciljem, ki so predvideni v
veljavni zakonodaji, obenem pa se čimbolj približati prijaviteljem in slediti njihovim
pobudam.
S predlagano spremembo odloka uvajamo novo kategorijo upravičenih stroškov, in sicer
stroške dela izvajalcev programa, ki jih sedaj veljavni odlok določa kot neupravičene
stroške in torej posledično niso predmet sofinanciranja s strani Mestne občine Nova
Gorica.
S spremembo želimo v še večji meri pomagati izvajalcem otroških in mladinskih
programov in projektov, ki so zelo pomemben dejavnik družbenega življenja v lokalnem
okolju in ki s svojim delom nedvomno pripomorejo k dvigu kvalitete življenja občanov.
Nekateri prijavitelji imajo za izvajanje svojega dela zaposlene delavce, ki med drugim
skrbijo tudi za programe, prijavljene na javni razpis mestne občine, stroški, ki niso
zanemarljivi pa po veljavnem odloku niso priznani kot upravičeni stroški. Odločili smo se,
da omenjene stroške dela z javnim razpisom za leto 2020 priznamo za upravičene v višini
največ 30% vrednosti celotnega odobrenega programa oziroma projekta.
Poleg zgoraj navedenih sprememb pa uvajamo tudi določilo, da se morajo prijavitelji,
katere programe oziroma projekte 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 Nova Gorica in drugim.
Manjše spremembe pa se nanašajo na uskladitev terminologije, ki jo uvaja nov Zakon o
nevladnih organizacijah.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog odloka je razširitev seznama stroškov, ki so upravičeni za
sofinanciranje s strani mestne občine. Z novo določbo odloka želimo tesneje vključiti
delujoča društva v različne programe in prireditve, katerih organizator je Mestna občina
Nova Gorica. Zaradi spremembe Zakona o nevladnih organizacijah je potrebna tudi
uskladitev terminologije odloka.

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

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17).

-

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 in v kakšni višini ter dodali določbo glede
vključevanja delujočih društev v različne programe in prireditve, katerih organizator je
Mestna občina Nova Gorica. Manjše spremembe pa se nanašajo na uskladitev
terminologije, ki jo uvaja nov Zakon o nevladnih organizacijah.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica.

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

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

