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Hitri postopek
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 s
spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12)
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 socialne dejavnosti v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z določbami tega odloka se sofinancirajo trije sklopi:
A. PROGRAMI IN PROJEKTI NAMENJENI INVALIDOM IN BOLNIKOM
- programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se
vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma
jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
- programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim
kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
- programi in projekti namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.
B. HUMANITARNI IN SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI
- programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge
stiske posameznikov,
- programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja
duševnega zdravja,
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v
lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin
občanov.
C. DRUGI SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI
- programi in projekti upokojenskih društev,
- drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko
učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilantov
ipd. ) in ne spadajo v sklopa A in B.
Na javni razpis lahko prijavitelj prijavi en program ali največ dva projekta.«
2. člen
V 3. odstavku 4. člena se za 4. alinejo doda nova 5. alineja, ki se glasi:
» - javni zavodi, katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina Nova Gorica in so registrirani
za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.«

3. člen
Na koncu 7. člena se doda nov stavek:
»Višino denarnih sredstev po posameznih sklopih iz 2. člena določi strokovna komisija za
oceno programov in projektov s področja socialne dejavnosti pred vsakoletno objavo
javnega razpisa.«
4. člen
V šestem odstavku 9. člena se:
doda nova prva alineja:
»- določitev višine sredstev po posameznih sklopih iz 2. člena za vsakoletni javni
razpis«,
-

tretja alineja, ki postane četrta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»- ocenjevanje vlog z merili od 1 do 5 ter 7 in 8, navedenimi v 18. členu«.
5. člen

V šesti alineji 10. člena se številka »8« nadomesti s številko »6«.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelj mora pri prijavi programa oz. projekta natančno določiti vsebino in finančno
konstrukcijo programa.
Posamezni prijavitelj lahko pridobi sredstva največ v višini upravičenega dela zaprošenih
sredstev glede na število doseženih točk za prijavljeni program oziroma projekt/a.
Ocenjevanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti poteka v dveh fazah
(1. in 2. krog ocenjevanja):
1.

KROG OCENJEVANJA

Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
Št.
1
2

MERILO
UTEMELJENOST IN POMEN PROGRAMA/PROJEKTA ZA
MESTNO OBČINO NOVA GORICA
JASNOST ZASTAVLJENIH CILJEV PROGRAMA/PROJEKTA TER
NJIHOVA REALNOST IN IZVEDLJIVOST

3

METODE DELA (način doseganja zastavljenih ciljev)

4

FINANČNO VREDNOTENJE IZVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA
ustreznost
preglednost
realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije

5

DOSTOPNOST PROGRAMA/PROJEKTA (dostopnost informacij in
obveščanje javnosti, fizična dostopnost za ciljno populacijo in širšo
javnost)

TOČKE
do 20
do 20
do 5
do 10
do 10
do 10
do 20

Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjega merila:

6

STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU

5

V prvem krogu člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem
listu strokovno ocenijo vsako posamezno vlogo na podlagi meril za vrednotenje
prijavljenih programov in projektov. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu
organu.
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot povprečno število
točk, ki so jih podelili člani komisije, kateremu se prištejejo še točke, ki jih je
posameznemu programu oziroma projektu dodelil pristojni organ. Za program ali projekt
se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj (3) pisne ocene članov komisije. V 1. krogu
ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 100 točk.
V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oz. projekti prijaviteljev, ki v postopku
ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 50 do 100
točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz
nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.
2.

KROG OCENJEVANJA

Komisija v 2. krogu ocenjevanja oceni programe oz. projekte na podlagi dveh meril:
Št.
7

8

MERILO
VSEBINA PROGRAMA/PROJEKTA
splošna vsebinska ocena,
obsežnost in zahtevnost
dovršenost, preglednost
AKTUALNOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA/PROJEKTA
izvirna zasnova in celovitost
vsebina ustreza / zadovoljuje trenutne potrebe lokalnega okolja po
socialno varstvenih programih in jo lokalna skupnost nujno
potrebuje

TOČKE
do 50
do 30
do 10
do 20
do 40

Člani komisije v 2. krogu ocenjevanja posamično, vsak na svojem ocenjevalnem listu, na
osnovi zgoraj navedenih dveh meril, strokovno ocenijo vsak posamezen program in
projekt, ki so je uvrstil v 2. krog ocenjevanja. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo
pristojnemu organu. Končno število točk za posamezen program ali projekt iz 2. kroga
ocenjevanja se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. Za
posamezen program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 (tri) pisne
ocene članov komisije.
V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezni program ali projekt
150 točk.
Vsak član komisije mora ocene, ki jih podeli posamezni vlogi, pisno obrazložiti in sicer
tako, da se vloge, ki dosežejo manj kot 50 točk pisno obrazložijo na koncu 1. kroga
ocenjevanja, vloge, ki dosežejo več kot 50 točk, pa se pisno obrazložijo na koncu 2.
kroga ocenjevanja (za 1. in 2 krog skupaj).
3.

KONČNA OCENA

Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih
točk iz 1. in 2. kroga ocenjevanja.

Najvišje možno končno število točk je 250.
Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta:

RAZPISANA SREDSTVA
_______________________
VSOTA IZRAČUNANIH
DELEŽEV PROGRAMOV IN
PROJEKTOV

X

KONČNO ŠTEVILO TOČK
ZA PROGRAM ALI PROJEKT
______________________

X

UPRAVIČENA ZAPROŠENA
SREDSTVA ZA
PROGRAM ALI PROJEKT

250

7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.

Številka: 122-66/2012Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 122-66/2012-7
Nova Gorica, 9. januarja 2015
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja
socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu:
odlok):
Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni
občini Nova Gorica je bil sprejet decembra 2012. Razlog za spremembo navedenega
odloka je predvsem razdelitev razpoložljivih sredstev v vsakoletnem proračunu Mestne
občine Nova Gorica po vsebinskih sklopih ter uvedba dveh krogov ocenjevanja, kar
omogoča večjo ali manjšo podporo posameznim prijavljenim programom in projektom
glede na trenutne potrebe v lokalnem okolju. V letu 2012 so bili sicer vsi odloki na
področju družbenih dejavnosti, na podlagi katerih se sofinancirajo programi in projekti,
poenoteni z vidika postopka izvedbe javnih razpisov.
Pri razdeljevanju sredstev v letih 2013 in 2014 se je pojavila potreba po razdelitvi
prijavljenih programov in projektov po vsebinah na sklope, saj se na isti razpis prijavljajo
invalidske, humanitarne, dobrodelne organizacije in društva ter druga društva in
organizacije na področju socialnega varstva. Prijavljeni programi in projekti se med seboj
zelo razlikujejo po vsebini, obsegu, strokovnosti izvedbe in zadovoljevanju specifičnih
potreb občanov. Razdelitev sredstev po posameznih sklopih bo opravila strokovna
komisija za oceno programov in projektov s področja socialne dejavnosti, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija pozna tako delovanje prijaviteljev kot potrebe lokalne
skupnosti po posameznih programih in projektih.
S predlogom spremembe odloka omogočamo sofinanciranje programov in projektov, ki v
lokalni skupnosti zadovoljujejo potrebe specifičnih in ranljivih skupin prebivalstva. Po
predlogu nove ureditve se na javni razpis poleg društev in zveze društev lahko prijavijo
tudi druge pravne osebe, če so registrirane za izvajanje programov in projektov s
področja socialne dejavnosti. Izključeni so le javnih zavodi, katerih so/ustanoviteljica je
Mestna občina Nova Gorica in subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Cilji, ki jih prinaša predlog odloka, so predvsem boljša razdelitev razpoložljivih sredstev
po vsebinskih sklopih glede na potrebe lokalne skupnosti ter način ocenjevanja, ki
strokovni komisiji omogoča boljše vrednotenje prijavljenih programov in projektov glede
na vsebino, obseg, izvedbo, dostopnost in trenutne potrebe lokalne skupnosti.
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem
področju
Za področje javnih razpisov s področja socialnega varstva ne obstaja krovni zakon, zato
nam je bil osnova za pravno ureditev področja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - UPB2 s spremembami).
Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne
zadeve javnega pomena, ki jih določa s splošnim aktom občine ali so določene z
zakonom. Po navedenem zakonu je ena izmed nalog, ki jih občina opravlja za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, tudi oz. zlasti, da pospešuje službe socialnega
skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno

ogrožene, invalide in ostarele. V skladu z navedenim predlagana sprememba odloka
ureja dodeljevanje sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov s
področja socialne dejavnosti v mestni občini.
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlagane spremembe odloka se programe in projekte razdeli na tri sklope
in sicer se jih po vsebini deli na:
- programe in projekte namenjene invalidom in bolnikom,
- humanitarne in socialne programe in projekte,
- druge socialne programe in projekte.
Vsebinska razmejitev po sklopih omogoča bolj usmerjeno sofinanciranje programov in
projektov glede na trenutne potrebe lokalne skupnosti.
Zaradi predvidenih dveh krogov ocenjevanja bo omogočeno optimalno ocenjevanje glede
na vsebino, obseg, izvedbo, dostopnost in trenutne potrebe lokalne skupnosti po
posameznih programih in projektih.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja
socialne dejavnosti v mestni občini določa vsakoletni proračun občine. S sprejetjem
odloka glede materialnih obveznosti občine ni sprememb.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju programov in
projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica je pripravljen kot
akt, v katerem so zapisane spremembe in dopolnitve za sofinanciranje programov in
projektov s področja socialne dejavnosti iz proračunskih sredstev Mestne občine Nova
Gorica glede na trenutne potrebe v lokalnem okolju.
Na ta način se zagotovi skladno z veljavno zakonodajo pravilno razpolaganje z javno
finančnimi sredstvi.
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list
RS št. 108/12) predlagamo sprejem predloženega odloka po hitrem postopku, saj gre za
manjše spremembe in popravke akta poleg tega pa želimo v čimkrašem času izvesti
ustrezne javne razpise. Iz istega razloga predlagamo tudi, da stopijo spremembe v
veljavo naslednji dan po objavi, kot to omogoča 1. odstavek 90. člena Statuta.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s
področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in ga sprejme.
Pripravili:
mag. Marinka Saksida
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
Tamara Simčič
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

