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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev projekta 3340-22-0066 Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025 
v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na … 
seji dne … pod točko … sprejela naslednji

S K L E P :

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 se, skladno s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov 
projekt 3340-22-0066 Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025.
 

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prilogi:
- Tabela

Prejmejo:
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade RS za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mojca Sfiligoj, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje             

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
Projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je bil izbran na podlagi Razpisa za oddajo 
prijav za aktivnost Unije za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji, ki je bil 
najavljen v Uradnem listu RS št. 11/19 z 22. 2. 2019 in objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo, 
dne 22. 2. 2019. 

Namen projekta/programa Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je opozoriti na 
bogastvo in raznolikost evropskih kultur ter njihove skupne značilnosti, kakor tudi spodbuditi boljše 
medsebojno razumevanje med evropskimi državljani in spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu 
razvoju mest. Evropska prestolnica kulture je predvsem priložnost za regeneracijo mesta, dvig 
prepoznavnosti mesta, širitev podobe mesta v očeh svojih prebivalcev, spodbujanje turizma in 
priložnost za prevetritev kulturne ponudbe v mestu. Vrednost investicije je 20.000.000,00 EUR. 

Vrednost sredstev MK: 10.000.000,00 EUR.
Proračun Mestne občina Nova Gorica: 5.000.000,00 EUR.
Proračuni drugih občin v regiji: 1.500.000,00 EUR.
Evropska unija: 1.500.000,00 EUR.
Zasebni viri in tržni prihodki: 2.000.000,00 EUR.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sredstva v višini 10.000.000,00 so v proračunu Ministrstva za kulturo zagotovljena na proračunski 
postavki 221102 GO2025 Evropska prestolnica kulture, od tega 1.000.000,00 EUR v letu 2022 , 
2.000.000,00 EUR v letu 2023, 3.000.000,00 EUR v letu 2024, 3.500.000,00 EUR v letu 2025 ter 
500.000,00 EUR v letu 2026.. 
Iz proračuna Mestne občina Nova Gorica bo zagotovljenih 5.000.000,00 EUR, iz proračuna drugih 
občin v regiji bo zagotovljenih 1.500.000,00 EUR, Evropska unija bo prispevala 1.500.000,00 EUR, 
2.000.000,00 EUR pa bo zagotovljeno iz zasebnih virov in tržnih prihodkov.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 



Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
kulturo

3340-22-0066  
Nova Gorica, 
Evropska 
prestolnica kulture 
GO! 2025

221102 
GO2025 
Evropska 
prestolnica 
kulture 

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1 

Ministrstvo za 
kulturo

3340-17-0019  
Programi v kulturi 
in mediji

221102 
GO2025 
Evropska 
prestolnica 
kulture

1.000.000,00 
EUR

2.000.000,00 
EUR

SKUPAJ 1.000.000,00 
EUR

2.000.000,00 
EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,



 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 
projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

  /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE



Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                             Mag. Marko Rusjan
                                                                                                  državni sekretar
                                                                                po pooblastilu št. 1003-10/2022-3340-5
                                                                                                  z dne 13. 6. 2022

Priloge:
- predlog sklepa
- obrazložitev
- Sklep o potrditvi DIIP



PREDLOG 

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 
in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne 
… pod točko … sprejela naslednji

S K L E P :

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 se, skladno s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov 
projekt 3340-22-0066 Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025.
 

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prilogi:
- Tabela

Prejmejo:
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade RS za komuniciranje

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_slSI966SI966&sxsrf=ALiCzsbb4Vlt0xt63jfkYCcY2nngdewXXQ:1657112748927&q=-+Urad+Vlade+RS+za+komuniciranje&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiVm4KGquT4AhWlTeUKHV0vADAQkeECKAB6BAgCEDI


OBRAZLOŽITEV:

Projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je bil izbran na podlagi Razpisa za oddajo 
prijav za aktivnost Unije za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji, ki je bil 
najavljen v Uradnem listu RS št. 11/19 z 22. 2. 2019 in objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo, 
dne 22. 2. 2019. 

Nova Gorica je bila s strani Evropske komisije 18. 12. 2020 razglašena za Evropsko prestolnico kulture 
2025. Izvedbo kompleksnih programskih in razvojnih dejavnosti je začrtala prijavna knjiga GO! 
Borderless, ki je bila podlaga za odločitev o podelitvi naziva.

Glavni cilji pobude so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne 
značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani 
ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest na drugi strani. Sofinancer programa EPK 
2025 je Ministrstvo RS za kulturo. Mestna občina Nova Gorica je za izvedbo dejavnosti 
projekta/programa ustanovila javni zavod.

Namen projekta 3340-22-0066 Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je opozoriti na 
bogastvo in raznolikost evropskih kultur ter njihove skupne značilnosti, kakor tudi spodbuditi boljše 
medsebojno razumevanje med evropskimi državljani in spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu 
razvoju mest. Evropska prestolnica kulture je predvsem priložnost za regeneracijo mesta, dvig 
prepoznavnosti mesta, širitev podobe mesta v očeh svojih prebivalcev, spodbujanje turizma in priložnost 
za prevetritev kulturne ponudbe v mestu. Vrednost investicije je 20.000.000,00 EUR. 

Vrednost investicije je 20.000.000,00 EUR. 
Vrednost sredstev MK: 10.000.000,00 EUR.
Proračun Mestne občina Nova Gorica: 5.000.000,00 EUR.
Proračuni drugih občin v regiji: 1.500.000,00 EUR.
Evropska unija: 1.500.000,00 EUR.
Zasebni viri in tržni prihodki: 2.000.000,00 EUR.

Ministrstvo za kulturo Vladi RS na podlagi 5. odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 predlaga, da projekt številka 3340-22-0066 Nova Gorica, 
Evropska prestolnica kulture GO!2025 v Načrt razvojnih programov.
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