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Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo Zakon 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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 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

SKLEP

1.
Sprejme se Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 – 2023,
november 2019.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 603-1/2017
Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 603-1/2017-105
Nova Gorica, 7. novembra 2019
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Lokalnega programa za kulturo v
Mestni občini Nova Gorica 2019-2023:
Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023 (v nadaljevanju: LPK),
je s formalnega vidika kombinacija izvajanja zakonskih podlag, ki na eni strani določajo
javni interes za kulturo in so tudi za lokalno skupnost obligatorne, hkrati pa želimo z
dokumentom izpostaviti kulturne posebnosti in prioritete na lokalnem nivoju in s
sprejemom konkretnih ukrepov doseči zastavljene cilje ter spodbuditi nadaljnji razvoj
kulture.
LPK je drugi dokument strateškega načrtovanja Mestne občine Nova Gorica (v
nadaljevanju: MONG), ki določa razvojne smernice in cilje MONG na področju kulture.
Obravnava obdobje 2019-2023, zajema pa tudi nekatere dolgoročne usmeritve do leta
2026, predvsem v kontekstu kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture
2025, ki je lahko enkratna priložnost, da se preko kulture poveže potenciale obmejnih
mest v kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno celoto, ki bo
povečala gospodarski razvoj ter pritegnila čim večje število kulturnih turistov, prebivalcem
pa omogočila kvalitetnejše bivanje.
LPK 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.
Ob sprejemanju novega LPK želimo opozoriti na glavne probleme, s katerimi smo se
soočali pri izvajanju prvega lokalnega programa za kulturo MONG. Večina programskih
nalog se je v tem obdobju izvajala uspešno, z največjimi problemi in nedoseganjem ciljev
pa smo se soočali pri večjih in zahtevnejših projektih ter investicijah, predvsem zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev. Financiranje je v glavnem slonelo na sredstvih
občinskega proračuna, čeprav so si MONG, nekateri javni zavodi in druge organizacije
prizadevali pridobiti sredstva tudi iz drugih, izvenproračunskih virov. Javni zavodi del
sredstev za delovanje in izvajanje programov pridobivajo iz drugih virov za financiranje
javne službe (npr. članarine, prodaja vstopnic ipd.) ter prihodkov iz tržne dejavnosti
(gostinske storitve, začasno oddajanje prostorov v najem ipd.), manj pa od sponzorjev, iz
državnega proračuna oz. sredstev drugih evropskih virov. Poleg tega država že daljše
obdobje na številnih področjih zmanjšuje sredstva in hkrati močno zaostruje pogoje za
pridobitev le-teh, kar pomeni posredni pritisk na občinski proračun. V danih pogojih si je
MONG prizadevala, da je v okviru razpoložljivih finančnih možnosti in zakonskih
pristojnosti ohranjala vsaj doseženi kulturni standard.
Smernice, ki jih daje nov LPK so osnova za nadaljnje ukrepanje na posameznih
področjih. Osrednja naloga kulturne politike, ki jo poskuša zaobjeti LPK, je ravno v
določitvi prioritet in zagotavljanju izvajanja le-teh. Zato je potrebno uveljaviti načelo, da se
razvojno naravnane projekte primerno financira in jim omogoči primerno infrastrukturo ter
druge pogoje za realizacijo.
LPK daje velik poudarek povezovanju že obstoječih kulturnih nosilcev na eni strani ter
povezovanju kulture z drugimi področji – šolstvom, izobraževanjem, znanostjo, turizmom,
prostorskim načrtovanjem itd. Zato bo v prihodnje te povezave potrebno še okrepiti in

nadgraditi. 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. LPK daje pri tem velik pomen podpornim aktivnostim, to je informiranju,
zaposlovanju in izobraževanju akterjev na področju kulture, razvoju občinstva, kulturnoumetnostni vzgoji, pomoči pri črpanju evropskih sredstev, regionalni kulturni mreži in
razvijanju enotnosti somestja.
LPK tako 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.
V sedmem poglavju dokumenta so navedeni strateški cilji, ki predstavljajo prioriteto
delovanja MONG na področju kulture v naslednjem srednjeročnem obdobju. V okviru
vsakega strateškega cilja so opisane glavne aktivnosti za dosego ciljev, kazalniki, na
osnovi katerih se bo spremljalo doseganje le-teh, nosilci, ki so zadolženi za izvajanje ter
ocena finančnih sredstev in virov za dosego posameznega cilja, ki bodo planirana v
okviru proračuna MONG. Ob tem pa je je potrebno opozoriti, da so za dosego nekaterih
ciljev poleg proračunskih virov MONG predvidena tudi sredstva iz drugih virov, gre za
prerazporeditve sredstev, ki so bila za posamezne namene že zajeta v proračunu MONG
v letu 2019 ali pa bodo sredstva za realizacijo posameznega cilja zajeta znotraj ustreznih
proračunskih postavk proračuna Mestne občine Nova Gorica (npr. sredstva za delovanje
Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina).
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom dokumenta:
- spodbuditi nadaljnji razvoj kulture v MONG,
- izvajanje Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
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.
4. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani dokument:
LPK daje usmeritve za ukrepe na različnih področjih kulture, vključno s področjem
kulturne dediščine ter tudi za ukrepe na drugih področjih, kot npr. kulturni turizem,
urbanizem, mednarodno sodelovanje itd.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023.
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
Pripravili:
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloge:
- Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 - 2023

