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Prva obravnava
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US,
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na
področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14 in 50/17) se v 7. členu črta drugi
odstavek.
Na koncu dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »za
posamezen sklop«.
Na koncu dosedanjega četrtega odstavka, ki postane tretji odstavek, se črta pika in doda
naslednje besedilo: »in v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju
projekta, in v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.«
2. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v 4. točki na koncu stavka črta besedilo »za Sklop 1«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi: »Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki popisa del ali
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih s področja graditve
objektov.«.
V drugem odstavku se v 4. točki črta besedilo »za Sklop 2«.
V drugem odstavku se za a 7. točko točke 6., 7., 8. in 9. oštevilčijo z 8., 9., 10. in 11.
3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v Kriteriju 2 za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki
se glasi:
« - projekt je manj pomemben (1 točka);«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.

V Kriteriju 3 se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
« - projekt je manj pomemben (1 točka);«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Končna višina točk za
posamezen projekt se izračuna kot vsota povprečne ocene članov strokovne komisije, ki
projekt ocenijo in ocene pristojnega organa.«.
4. člen
V 11. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko do izdaje odločbe iz 25. člena tega odloka ustavi postopek javnega
razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki mora biti objavljen na način, kot je
bilo objavljeno besedilo javnega razpisa. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba
sporočiti strankam, ki so podale vlogo na javni razpis. Vloga, prispela na javni razpis, se
na zahtevo stranke vrne.«.
5. člen
V 15. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega člena mora prijavitelj vložiti
v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
- naziv in naslov razpisovalca,
- naziv javnega razpisa »Javni razpis za izbor projektov – nepremična kulturna
dediščina – ne odpiraj«, v primeru dopolnitev se k temu doda beseda
»Dopolnitev«,
- naziv in naslov predlagatelja.«.
7. člen
V 23. členu se v drugem odstavku besedilo »ko ga ocenijo vsi trije člani komisije«
nadomesti z besedilom: »ko ga ocenita najmanj dva člana komisije.«
Na koncu sedmega odstavka se črta besedilo »za posamezen sklop«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-19/2013
Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 007-19/2013 -15
Nova Gorica, 7. novembra 2019
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sofinanciranju projektov na področju nepremične
kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: sprememba
odloka):
S sprejetjem predlagane spremembe odloka bodo vzpostavljeni pogoji za bolj optimalno
porabo razpisanih proračunskih sredstev. Ugotavljamo, da vsako leto ostaja del sredstev
neporabljen. Razlogi za relativno majhno število prijav so večinoma objektivni in nanje ne
moremo vplivati, npr.: potencialni prijavitelj oz. status nepremičnine ne izpolnjuje
zakonskih oz. razpisnih pogojev, prijavitelj nima lastnih sredstev, ipd. Kljub temu pa
ugotavljamo, da bi lahko z manjšo spremembo odloka, pri enaki višini razpisanih
sredstev, nekoliko povečali možnosti za boljše črpanje razpisanih proračunskih sredstev
in s tem povečali obseg sanirane oz. obnovljene nepremične kulturne dediščine.
Veljavni odlok določa, da se v vsakoletnem javnem razpisu definira višina razpisanih
sredstev ločeno za posamezen sklop, torej posebej za Sklop 1 - sofinanciranje izvedbe
gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje
kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov in posebej za Sklop 2 sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so
ustrezno gradbeno sanirani.
Glede na to, da se v posameznem letu na javni razpis prijavi relativno majhno število
projektov, predlagamo, da se sredstva ne delijo več na posamezen sklop, pač pa se
razpišejo v celotni višini, kot so sprejeta v proračunu. S tem bomo dosegli, da lahko
prijavitelj za izvedbo posameznega projekta pridobi nekoliko več sredstev kot doslej in
posledično izvede večji obseg del, hkrati pa bomo zmanjšali možnost, da bi npr. na enem
sklopu sredstva ostala neporabljena, na drugem pa bi jih potrebovali.
Sicer pa se v odloku še vedno ohranjata dva sklopa, saj gre za različno vrsto del,
nekoliko različne pogoje in nekoliko različno razpisno dokumentacijo.
Z namenom bolj natančnega ocenjevanja in doseganja razlik pri točkovanju posameznih
prijavljenih projektov dodajamo v okviru Kriterija 2 in Kriterija 3 še dodatno stopnjo
ocenjevanja.
V izogib situacijam, da ostanejo zaradi morebitne odsotnosti posameznega člana sicer
tričlanske strokovne komisije (daljša bolezen ipd.) projekti dalj časa neocenjeni in se s
tem posledično podaljšuje celotni razpisni postopek predlagamo, da se za posamezen
projekt šteje, da je ocenjen, ko ga ocenita vsaj dva člana.
Člani strokovne komisije za oceno kulturnih projektov na področju nepremične kulturne
dediščine so bili z navedenimi spremembami seznanjeni in jih podpirajo.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom spremembe odloka:
S sprejemom spremembe odloka želimo prijaviteljem dati možnosti za prijavo večjega
obsega načrtovanih in posledično izvedenih del na področju obnove nepremične kulturne
dediščine, kar je hkrati v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica.

3. Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
-

-

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US,
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg),
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11
– odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg).

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejemom odloka bodo omogočeni boljši pogoji za varovanje nepremične kulturne
dediščine, prijaviteljem bodo dane možnosti za večji obseg prijavljenih in posledično
izvedenih del, merila za ocenjevanje projektov so še bolj razdelana.

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Sprejem predlaganega odloka ne bo povzročil dodatnih materialnih obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
/
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da po opravljeni
obravnavi predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju
projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica,
sprejme.
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
Pripravili:
mag. Marinka Saksida, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti

