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Druga 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 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 na koncu sedmega odstavka 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 -17
Nova Gorica, 28. novembra 2019
OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na 10. seji dne 21. 11. 2019, sprejel sklep, da
se o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica opravi
druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
V zvezi s predlagano spremembo, da se za posamezen projekt šteje, da je ocenjen, ko
ga ocenita vsaj dva člana, je Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlagal drugačno rešitev
in sicer, da strokovno presojanje in ocenjevanje ustreznih vlog izvede strokovna komisija,
ki ima tri člane in enega namestnika. Ocenjujemo, da je zaradi kompleksnosti dela
strokovne komisije bolje ohraniti dosedanjo ureditev in sicer, da člani strokovne komisije v
celoti opravijo naloge, od začetka do konca postopka. Torej se v odloku ohrani določba,
da se za projekt šteje, da je ocenjen, ko ga ocenijo vsi trije člani komisije, župan pa člana
komisije lahko razreši pred iztekom mandata in imenuje novega (v primeru, če je to
potrebno). To pomeni, da v primeru predvidene daljše odsotnosti člana, župan imenuje
novega člana komisije.
Svetnik Anton Harej je postavil vprašanje v zvezi z načinom točkovanja in financiranja
projektov oz. prijaviteljev. Kot smo navedli že v obrazložitvi pri 1. branju, smo zaradi
relativno majhnega števila prijavljenih projektov predlagali, da se sredstva ne delijo na
posamezne sklope, s čimer omogočimo, da lahko prijavitelj prejme več sredstev kot
doslej in hkrati zmanjšamo možnost, da ostanejo sredstva na enem sklopu neporabljena
in bi jih hkrati na drugem sklopu potrebovali.
Sicer pa se temeljna ureditev ohranja: sofinancira se projekte, ki dosežejo višje število
točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo
za pokrivanje odobrenih stroškov, do porabe sredstev. Višina sredstev, ki se dodeli
posameznemu upravičencu se določi na podlagi določb iz tega odloka in določb javnega
razpisa, rezultatov izbora projektov, višine upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih
sredstev. Prijavitelj, ki se uvrsti v sofinanciranje, prejme sredstva v celotni zaprošeni
višini, ki pa je omejena in ne more biti višja od 50 % upravičenih stroškov za izvedbo in
ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da po opravljeni drugi
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

