
 

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni 
list RS, št. 38/05 in 24/06), je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. marca 2009  
sprejel 
 
 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov 

v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
 

1. 
 
V 5. členu Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 16/05 in 39/07) se črta besedilo prve alineje in se nadomesti z naslednjim 
besedilom:  

• društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo preko Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica. 

 
 

2.  
 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 67 – 1/2005 
Nova Gorica, 11. marec 2009 
 
                                                                                             
                                                                                                        Mirko Brulc 
                         ŽUPAN 
              

 



 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
 
Temeljni razlog za spremembo in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica je sprememba organiziranosti in sofinanciranja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica. Z letom 2009, natančneje s 1. 2. 
2009 so se sredstva za delo in sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti zaradi 
uskladitve s področno zakonodajo in drugimi akti prenesla iz Zveze kulturnih društev Nova Gorica 
na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica (v nadaljevanju JSKD 
Nova Gorica). 
 
5. člen veljavnega pravilnika določa, da se lahko na razpis za sofinanciranje kulturnih programov 
in projektov prijavijo izvajalci kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz 
proračuna mestne občine v okviru posebnih proračunskih postavk: 
• društva, ki niso financirana s strani Zveze kulturnih društev Nova Gorica,  
• zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih 

proračunskih postavk, 
• posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo oziroma 

imajo status samozaposlenega v kulturi, 
• neprofitne organizacije, ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi, 
• zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.  

(v nadaljnjem besedilu: prijavitelji) 
 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o 
ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), v skladu s 
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter s Splošnimi 
pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti  bo JSKD Nova Gorica objavil javni 
razpis oz. poziv za izbor kulturnih projektov na področju  ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica.
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da spremembo pravilnika  obravnava in 
jo sprejme. 
 
 
 
Številka: 67-1/2005 
Datum:   26.02.2009 
            
                                                                              
Pripravila:                                                                                                          
Vladimir Peruničič, v.d. načelnika                                                     Mirko Brulc                                                          
Majda Petejan, svetovalka za kulturo                                                  ŽUPAN                                                             
                                                                                                        
           
 
 

 


