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Na podlagi 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo - ZUJIK-E (Uradni list RS, št. 111/13) 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 naslednji 
 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 

Sprejme se »Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014 – 2017, junij 
2014«. 
 
 

2. 
 
 Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 603-4/2007 
Nova Gorica, 
                                                                                                   Matej Arčon 
                                                                                                      ŽUPAN 
                                                                                                



 

 
Številka: 603-4/2007-62 
Nova Gorica, 19. junija 2014               
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Lokalnega programa za kulturo v 

Mestni občini Nova Gorica 2014 – 2017: 
 
Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017 (v nadaljevanju: 
kulturni program), ki ga je pripravila Delovna skupina za pripravo strategije razvoja kulture 
v MONG v sodelovanju s strokovno javnostjo, nevladnim sektorjem in Oddelkom za 

družbene dejavnosti, je s formalnega vidika kombinacija izvajanja zakonskih podlag, ki na 

eni strani določajo javni interes za kulturo in so tudi za lokalno skupnost obligatorne, po 
drugi strani pa smo želeli z dokumentom izpostaviti kulturne posebnosti in prioritete na 
lokalnem nivoju in s sprejemom konkretnih ukrepov doseči zastavljene cilje in spodbuditi 
nadaljnji razvoj kulture.  
 
V prvem delu program opredeljuje pravne podlage za sprejem akta, namen izdelave 
lokalnega programa, vizijo, smernice in temeljna načela razvoja kulturne politike, splošne 
cilje, metodologijo in potek priprave kulturnega programa ter obveznosti v zvezi z 
evalvacijo programa. V nadaljevanju so v poglavju o zagotavljanju kulturnih dobrin 
navedene javne službe na področju kulture ter njihove naloge, prednosti, slabosti, izzivi in 
problemi, s katerimi se sooča Mestna občina Nova Gorica, ocena stanja z opozorili in 
priporočili strokovne javnosti, opis stanja in izstopajoča problematika, navedena je javna 
infrastruktura za kulturo ter izpostavljeni problemi na posameznih področjih kulture. V 
posebnem poglavju so izpostavljeni strateški cilji in ukrepi na posameznih področjih, 
navedene predvidene investicije v javno infrastrukturo, čezmejno, mednarodno in 
medpodročno sodelovanje ter drugi razvojni cilji.  
Kulturni program skuša obogatiti, nadgraditi in predvsem povezati številne že obstoječe 
kulturne aktivnosti, hkrati pa jih dopolniti z novimi, ki bi v prostor prinesle novo kvaliteto in 
prispevale k oblikovanju Nove Gorice kot pomembnega mesta kulture v tem delu 
Slovenije. 
Mestna občina Nova Gorica ima na področju kulture velik kadrovski in vsebinski 
potencial. Na področju institucionalne kulture delujejo trije javni zavodi, katerih 
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica – Kulturni dom Nova 
Gorica, Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 
Gorica. Na področju kulture deluje v občini tudi Slovensko narodno gledališče Nova 
Gorica, ki ima status gledališča nacionalnega pomena, ter Območna enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine ter Pokrajinski arhiv, katerih ustanoviteljica je država. H 
kulturni podobi občine s pedagoško in koncertno dejavnostjo prispeva tudi Glasbena šola 
Nova Gorica, ki pa formalno ne spada v okvir Ministrstva za kulturo. V programu ima 
posebno mesto tudi ljubiteljska kulturna dejavnost, v okviru katere so opisane dejavnosti 
in njihovi akterji ter dve ključni organizaciji, ki povezujeta in nudita pomoč društvom na 
področju ljubiteljske kulture: Zveza kulturnih organizacij Nova Gorica kot zveza društev in 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Nova Gorica. Javni interes 
na področju nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pa se 
udejanja tudi preko javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. 
Strateški del programa sestavljajo smernice in cilji, ki predstavljajo prioriteto delovanja 
Mestne občine Nova Gorica v naslednjem srednjeročnem obdobju. Smernice so osnova 
za nadaljnje ukrepanje na posameznih področjih. K uresničevanju le-teh bo Mestna 
občina Nova Gorica težila v naslednjih letih ter jih natančneje obravnavala v letnih in 



 

drugih operativnih planih. Osrednja naloga kulturne politike, ki jo poskuša zaobjeti kulturni 
program, je ravno v določitvi prioritet in zagotavljanju izvajanja le-teh. Zato je potrebno 
uveljaviti načelo, da se boljše in razvojno naravnane projekte primerno financira in jim 
omogoči primerno infrastrukturo in druge pogoje za realizacijo.  
Doslej smo na lokalnem nivoju dajali premajhen poudarek povezovanju že obstoječih 
kulturnih nosilcev na eni strani ter povezovanju kulture z drugimi področji – šolstvom, 
izobraževanjem, znanostjo, turizmom, prostorskim oblikovanjem itd. Zato bo v prihodnje 
to povezavo potrebno okrepiti. Trženje kulture, izkoriščanje novih možnosti financiranja iz 
strukturnih skladov, povezovanje izvajalcev na področju kulture in medresorsko 
povezovanje, določitev prioritet ter usklajena promocija kulturnega dogajanja in promocija 
Nove Gorice so izzivi za prihodnost. V tem okviru tudi ne gre zanemariti izjemnega 
pomena področja kulturne vzgoje, ki je v programu naveden v posebnem poglavju in bi 
morala biti v interesu tako kulturnih izvajalcev na eni strani kot izobraževalnih ustanov na 
drugi. Pomemben cilj kulturne politike bo tako predvsem razvoj kulturnega okolja ter 
povečanje prispevka kulture k razvoju v širšem smislu (ohranjanje kulturne dediščine, 
razvoj turizma, kulturna vzgoja itd). Doseganje ciljev je tudi v neposredni povezavi z 
zagotavljanjem zadostnih sredstev za stabilno delovanje kulturnih institucij in nevladnega 
sektorja ter pridobivanju sredstev iz drugih, tudi neproračunskih virov (sredstva EU, 
lastna sredstva itd.) 
Lokalni program kulture skuša opozoriti na temeljne probleme ter hkrati določiti ukrepe za 
dosego poglavitnih ciljev, ki naj bi jih lokalna kulturna politika dosegla v prihodnjih štirih 
letih. 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 

- izvajanje Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
- spodbuditi nadaljnji razvoj kulture v Mestni občini Nova Gorica.  

 
3. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega programa: 
Materialne obveznosti bodo nastajale ob izvajanju posameznih ciljev in ukrepov 
predlaganega programa; sredstva bo sprejemal in potrjeval mestni svet v okviru občinskih 
proračunov za posamezno proračunsko leto ter v okviru Načrta razvojnih programov v 
naslednjem štiriletnem obdobju. 
 
4. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih urejajo predlagani odloki: 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da program obravnava in ga 
sprejme. 
 
 
                                                                                                       Matej Arčon                                                   
                                                                                                           ŽUPAN   
                                                                           
Pripravili:     
  
mag. Marinka Saksida, načelnica 
 
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 

 
Priloge: 

- Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014 - 2017 


