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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Sprejme se Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova 
Gorica 2014-2017, za leto 2017. 
 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 603-4/2007 
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
            ŽUPAN 



 

Številka: 603-4/2007-77 
Nova Gorica, 22. marca 2018 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017 (v nadaljevanju 

Kulturni program) je Mestna občina Nova Gorica sprejela na seji MS dne 3. julija 2014 in 

sicer za obdobje  štirih let, vsebuje pa tudi nekatere dolgoročne usmeritve, ki presegajo to 

obdobje. Poročilo o izvajanju Kulturnega programa za leto 2017 je hkrati tudi zadnje 

poročilo o izvajanju Kulturnega programa za preteklo štiriletno obdobje. 

Evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, ki so sestavni del Kulturnega 

programa, se na podlagi 7. točke Kulturnega programa in ob smiselni uporabi določila 14. 

člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) izvaja preko 

letnih poročil Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica za preteklo proračunsko leto. 

Poročilo vsebuje oceno izvajanja ciljev po posameznih področjih. Mestni svet se do 

poročila opredeli. Po sprejemu se poročilo objavi na spletni strani Mestne občine Nova 

Gorica. 

Izvajanje posameznih ciljev Kulturnega programa v letu 2017 je razvidno iz priloženega 
poročila (Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 
2014-2017, za leto 2017). 
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da Poročilo o izvajanju 

Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017, za leto 

2017 obravnava in sprejme. 

 

                                              Matej Arčon 
                  ŽUPAN 
 
Pripravili: 
 
mag. Marinka Saksida 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
 
Majda Petejan 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
Priloga:  

- Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 
2014-2017, za leto 2017 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
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