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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 Nova Gorica, Evropska 
prestolnica kulture GO!2025, ki ga je izdelala Projektna skupina za pripravo kandidature 
za EPK 2025, GO! 2025, september 2020. 
 

2. 

 
Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 20.276.688,00 EUR z DDV in se bo izvajala, 
skladno s časovnim načrtom, od 18.12.2020 (dan objave prejemnika naziva EPK) do 
31.12.2025. 

 
3. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica bo v primeru, da Mestna občina Nova Gorica 
pridobi naziv Evropska prestolnica kulture 2025, v proračune in Načrte razvojnih 
programov 2021-2025 uvrstil projekt Evropska prestolnica kulture z načrtovano strukturo 
virov financiranja investicije po stalnih cenah: 
 
Lastna sredstva Mestne občine Nova Gorica v znesku 4.622.736,00 EUR 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo v znesku 9.227.063,00 EUR 
Dežela Furlanija Julijska krajna v znesku 2.754.381,00 EUR 
Nagrada Meline Mercouri v znesku 1.377.190,00 EUR 
Interreg SLO-IT v znesku 1.386.821,00 EUR 

Drugi viri (druge severnoprimorske občine, privatni sektor) v znesku 908.496,00 EUR 

 
4. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Številka: 610-36/2017 
Nova Gorica,                                                
  dr. Klemen Miklavič  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 610-36/2017-107 
Nova Gorica, 1. oktobra 2020         

                 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 1. 2. 2018 sprejel odločitev, da 
soglaša z začetkom postopka in aktivnosti, ki so potrebne za kandidaturo mesta Nova 
Gorica za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je na seji dne 24.6.2020 seznanil s 
postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in predstavitvijo spremenjenih 
aktivnosti kot posledice epidemije COVID-19. 
 
Evropska prestolnica kulture je najbolj zaželen naziv, ki ga Evropska komisija podeljuje 
mestom na področju kulture. Vsako leto sta nosilca naziva dve mesti v EU, v letu 2025 
bosta to Slovenija in Nemčija.  
 
Nova Gorica je skupaj z Gorico kandidaturo napovedala leta 2017 in se uradno prijavila 
leta 2019. Februarja 2020 je bila uvrščena v drugi krog izbora. Pod geslom GO! 
borderless kandidatura vzpostavlja nov kulturni ekosistem, s ciljem doseči dolgoročne 
ekonomske in socialne učinke v obmejnem somestju. Evropska prestolnica kulture je 
zastavljena kot razvojni projekt, kot korak na poti do evropske konurbacije, kot pot do 
večanja prepoznavnosti teritorija in do sprostitve njegovih potencialov. Vrhunec 
načrtovanih dejavnosti je celoletni kulturni program v 2025, skozi katerega se 
uresničujejo cilji treh programskih sklopov kandidature: GO! Share (povečanje 
povezanosti med jezikovnimi skupinami, socialnimi skupinami, sektorji), GO! Europe 
(povečanje mednarodne vidnosti in usmerjenosti območja z ustvarjanjem novih stikov in 
pretoka znanja) ter GO! Green (trajnostni razvoj in zelena prihodnost za prebivalcem 
prijetno mesto). Epicenter programa je v materialnem in simbolnem pomenu Trg Evrope. 
Dejavnosti, vezane na kandidaturo, so lahko močen katalizator, ki bo nosilce dejavnosti 
na vseh področjih vzpodbudil k temu, da ustvarjajo nove ideje in produkte ter uresničijo 
svoje ambicije. Nosilec kandidature je v skladu s pogoji mednarodnega razpisa mesto, 
vendar dejavnosti in učinki zajemajo celotno območje Mestne občine Nova Gorica. 
 
Zaključuje se priprava finalne prijavne knjige (Bid-book2), ki jo je potrebno oddati do 24. 
novembra 2020 in bo predstavljala predinvesticijsko zasnovo za izvedbo projekta. 
Zagovor pred mednarodno neodvisno ekspertno skupino, ki jo imenujejo evropske 
institucije, je načrtovan 16. decembra 2020. Objava rezultatov je predvidena za 18. 
december 2020. 
 
Del prijavne knjige in eden od kriterijev za izbor mesta, ki bo nosilec naziva, je tudi 
predvidena struktura financiranja. Po fazi predizbora je mednarodna komisija v poročilu 
zapisala stališče, da je finančni vložek Mestne občine Nova Gorica kot nosilke 
kandidature prenizek ter da znesek kaže na prenizko stopnjo zavezanosti mesta k 
pridobitvi naziva.  
 



 

Finančna struktura, predvidena v drugi prijavni knjigi je povzeta v spodnji tabeli: 

Obseg investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe po stalnih cenah 

Financer / 
Leto  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 SKUPAJ 

MONG  489.000 €  479.220 €  469.636 €  1.380.729 €  1.804.152 €  4.622.736 €  

Ministrstvo 
za kulturo 

 978.000 €  958.440 €  939.271 €  1.840.972 €  4.510.380 €  9.227.063 €  

Drugi  489.000 €  479.220 €  469.636 €  1.380.729 €  3.608.304 €  6.426.889 €  

SKUPAJ  1.956.000 €  1.916.880 €  1.878.542 €  4.602.429 €  9.922.837 €  20.276.688 €  

 
Investicija predstavlja vlaganja v izvedbo podprojektov, ki bodo opisani v prijavni knjigi ter 
podrobno finančno ovrednoteni v dokumentaciji investicijski program, ki bo izdelana po 
pridobitvi naziva Evropske prestolnica kulture v začetku leta 2021.  
 
Ekonomske upravičenosti na tej stopnji priprave Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost s 
kvalitativnega vidika, glede na vse tri segmente analize: torej iz širšega družbenega, 
razvojno gospodarskega in socialnega vidika.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:  

- vzpostavitev pogojev za kulturni in gospodarski razvoj občine, regije in države,  
- vzpostavitev pogojev za širši družbeni razvoj občine kot posledico kulturnega 

razvoja.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem 
področju:  

- potencial za večje javne in gospodarske investicije,  
- pospeševanje podjetništva.  

 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:  

- potencialna nova delovna mesta,  
- izboljšanje socialnega položaja občanov.  

 
Sprejetje predloženega sklepa je potrebno zaradi opredelitve financiranja projekta, kot ga 
zahteva prijavni obrazec v izbirnem postopku. Sredstva bo Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica zagotavljal z vključitvijo projekta Načrte razvojnih programov ter po 
proračunskih letih, z vključitvijo postavke v vsakokratni odlok o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
             

  dr. Klemen Miklavič 
                              ŽUPAN 
                                                                                                                                                                        
Pripravil: 
Gorazd Božič, 
Vodja Kabineta Župana     
                                                                                                                                                      
 
  
PRILOGA:  

- Dokument identifikacije investicijskega projekta, Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture 
GO!2025, september 2020 


