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 in 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE) 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 15. oktobra
2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju
tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17 in 73/19) se v 8. členu črta
dvanajsta alineja.
2. člen
V 13. členu se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
•

»navedbo maksimalnega zneska sofinanciranja programa, ki ga lahko pridobi
prijavitelj na javni razpis«.

3. člen
V 21. členu se preglednica spremeni tako, da se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se
glasi:
»7.

VELIKE MEDNARODNE PRIREDITVE IN TEKMOVANJA
- tradicija izvajanja prireditve:
• do 1 leta
• od 2 do vključno 5 let
• nad 5 let
- zagotavljanje spremljevalnih zabavnih aktivnosti
- lokalna oziroma mednarodna odmevnost:
• neposredni prenos na televiziji
• reportaža na televiziji ali radiu
• socialna omrežja
- množičnost:
• od 3 do vključno 5 držav udeleženk
• 6 in več držav
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4. člen
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za velike mednarodne prireditve in tekmovanja opredeljene v letnem programu tehnične
kulture, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže

najvišje število točk. Izbrana prireditev se izvajalcu sofinancira v višini, kot je določena v
javnem razpisu.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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