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Na podlagi 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter na 
podlagi 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 
naslednji 
 
 

S K L E P 
 

 
1. 

 
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Nova Gorica, Evropska 
prestolnica kulture GO!2025«, ki ga je izdelala občinska uprava Mestne občine Nova 
Gorica v marcu 2022. 
 

2. 

 
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 20.000.000,00 EUR z DDV in se bo izvajala, 
skladno s časovnim načrtom, od 18. 12. 2020 (dan objave prejemnika naziva EPK) do 31. 
12. 2026. 
 

3. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica bo v proračune in Načrte razvojnih programov za 
obdobje od 2021 do 2026 uvrstil projekt »Evropska prestolnica kulture« z načrtovano 
strukturo virov financiranja investicije po tekočih cenah: 
 

Lastna sredstva Mestne občine Nova Gorica v znesku 5.000.000,00 EUR 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo v znesku 10.000.000,00 EUR 

Proračuni drugih občin v regiji v znesku 1.500.000,00 EUR 

Evropska unija  v znesku 1.500.000,00 EUR 

Drugi viri (zasebni viri in tržni prihodki) v znesku 2.000.000,00 EUR 

 
4. 

 
S tem sklepom se razveljavi sklep št. 610-36/2017-109 z dne 15. 10. 2020. 
 

5. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Številka: 610-0026/2021 - 155 
Nova Gorica,                                                        
  dr. Klemen Miklavič  

ŽUPAN  



 

 
Številka: 610-0026/2021-154 
Nova Gorica, 7.julija 2022 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je s sklepom številka 610-36/2017-109 na seji 
dne 15. 10. 2020 potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Nova 
Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025«, ki ga je izdelala Projektna skupina za 
pripravo kandidature za EPK 2025, GO! 2025 v septembru 2020. 
 
Od izdelave in potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) na seji 
mestnega sveta dne 15. 10. 2020 je v okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2025 
prišlo do sprememb v povezavi z višino vrednosti projekta/programa, spremembe virov 
financiranja ter organizacijske oziroma upravljavske strukture projekta. 
 
Do spremembe višine vrednosti projekta je prišlo zaradi spremembe prvotno predvidene 
upravljavske strukture projekta glede na Prijavno knjigo GO! Bordless, ki je predvidevala, 
da se bo projekt izvedlo z oblikovanjem novega oddelka v okviru obstoječega 
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO. 
 
Zaradi zadržkov Ministrstva za kulturo, da bi bilo združenje EZTS GO, ki je tuja pravna 
oseba, prejemnik proračunskih sredstev Republike Slovenije, se je Mestna občina Nova 
Gorica z Ministrstvom za kulturo in Projektno skupino za pripravo kandidature za EPK 
2025, GO! 2025 dogovorila, da bo mestna občina kot nosilka projekta EPK 2025, GO! 
2025 tudi prejemnica proračunskih sredstev Republike Slovenije s strani Ministrstva za 
kulturo ter da bo za izvedbo programov v okviru projekta EPK 2025, GO! 2025 ustanovila 
nov javni zavod, kar je bilo tudi izvedeno. Posledično je bilo zato potrebno izločiti, iz 
javnega zavoda GO!2025, vse prvotno predvidne odhodke in vire financiranja (prihodke) 
z italijanske strani, ki pa se bodo ohranili na EZTS in s katerimi bo tudi EZTS financiral 
projekte EPK2025. 
 
Vrednost projekta po navedeni spremembi tako znaša po tekočih cenah 20.000.000,00 
EUR z DDV.  
 
Zaradi navedene spremembe ter uvrstitve projekta v Načrt razvojnih programov 
Republike Slovenije za obdobje trajanja projekta je Ministrstvo za kulturo od Mestne 
občine Nova Gorica, kot nosilke naziva EPK 2025, GO! 2025, zahtevalo izdelavo in 
potrditev novega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). S sklepom o 
potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil izdelan marca 
2022, bo projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov Republike Slovenije za obdobje 
trajanja projekta od leta 2022 do leta 2026. 
 
Sprememba projekta, na podlagi katere je bil julija 2022 izdelan nov Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ne vpliva na višino virov financiranja, ki jih 
mora za izvedbo projekta EPK 2025, GO! 2025 zagotoviti iz lastnih proračunskih sredstev 
Mestna občina Nova Gorica, in ostaja v višini 5.000.000,00 EUR z DDV po tekočih 
cenah. Ravno tako ne vpliva na predvideno višino virov financiranja s strani Republike 
Slovenije, ki jih bo z uvrstitvijo projekta v Načrt razvojnih programov Republike Slovenije 
zagotovilo Ministrstvo za kulturo, in ostaja v višini 10.000.000,00 EUR z DDV po tekočih 
cenah. Spreminja se le višina drugih virov financiranja projekta, zaradi izpada virov 



 

financiranja (prihodkov) za 2.000.000,00 EUR z DDV zaradi že predhodno navedenih 
dejstev. 
 
Nova dinamika in viri financiranja projekta po tekočih cenah v EUR z DDV so naslednji: 

Financer / 
Leto  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 SKUPAJ 

Mestna občina 
Nova Gorica 

300.000,00 500.000,00 500.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00 

Republika 
Slovenija, 
Ministrstvo za 
kulturo 

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 10.000.000,00 

Proračuni 
drugih občin v 
regiji 

0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 300.000,00 1.500.000,00 

Evropska 
unija 

0,00 100.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 0,00 1.500.000,00 

Drugi viri 
(zasebni viri in 
tržni prihodki) 

0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.000.000,00 

SKUPAJ 300.000,00 1.600.000,00 2.800.000,00 5.800.000,00 8.200.000,00 1.300.000,00 20.000.000,00 

 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
            
                                
Pripravil: 
Simon Mokorel, dr. Klemen Miklavič 
Višji svetovalec za evropske in druge projekte ŽUPAN 
     
     
 
 
 
 
 
PRILOGA:  

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Nova Gorica, Evropska 
prestolnica kulture GO!2025, sprememba julij 2022 
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