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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA

ZADEVA: Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju kulturne
dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo predlog Pravilnika o
spremembah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Ester Mihalič, občinska uprava
Pravna osnova:
 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št.
50/2007), (PPIP)
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. list RS 56/2008)
 Pravilnik o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina
(Ur. list RS, št. 14 / 2010)
Namen: obravnava in sprejem
Ocena finančnih posledic:
Sprejetje predlaganega pravilnika nima neposrednih finančnih posledic na proračun.
Obrazložitev:
Za pripravo sprememb pravilnika se je občinska uprava odločila na podlagi osemletnih
izvajanj Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje –
Kozina.
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Spremembe in obrazložitve:
4. člen: doda se nova alineja, ki se glasi:
- do sredstev, ki jih prinesejo točke za članstvo, so upravičena tista društva, ki pobirajo
članarino in jo tudi izkažejo z dokazilom.
Na podlagi dosedanjih izkušenj smo ugotovili, da se je z nastankom nekaterih novih društev
vzpostavila anarhija pri pobiranju članarine. Društva so morala, kot pogoj za sofinanciranje,
priložiti evidenco o članstvu. Točke se dodeljujejo glede na število članov. Vendar pa
nekatera društva ne pobirajo članarine in imajo posledično veliko večje število članov (in
posledično večje število točk), kot tista, ki pobirajo članarino. Predlagani novi pogoj za
dodelitev sredstev uravnoteža to neenakopravnost.
Sprememba v prilogi 1- točkovnik za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz
letnega plana kulture:
REDNA DEJAVNOST
INSTRUMENTALNE SKUPINE, PIHALNI ORKESTRI
Prizna se največ 75 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni, nekomercialni
nastopi v sezoni; vaja: 90 minut.
Obrazložitev:
Do sedaj se je priznalo največ 50 vaj. Predlagani popravek pri redni dejavnosti za
instrumentalne skupine in pihalne orkestre usklajuje financiranje redne dejavnosti z
dejanskim stanjem delovanja društev. V osmih letih od sprejema pravilnika se je izkazalo, da
sofinanciranje takih društev ne izkazuje uravnoteženo financiranje delovanja, kot je dejansko
izvedeno. Sprememba je predlagana na podlagi dejanskih prijav delovanja društev in
dejanske izvedbe.

županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti iz področja kulture v Občini Hrpelje Kozina
- Predlog Sklepa o sprejemu Pravilnika

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Na podlagi 12.2. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list
RS, št. 77/2007), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. list RS 56/2008) in 16. člena statuta Občine Hrpelje - Kozina (Ur. l.
RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji __.
redni seji, dne _____________ sprejel
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti
v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V 4. členu se doda novo alinejo:
- do sredstev, ki jih prinesejo točke za članstvo, so upravičena tista društva, ki pobirajo
članarino in jo tudi izkažejo z dokazilom
2. člen
Spremeni se prilogo 1 – točkovnik za vrednotenje kulturnih programov in projektov letnega
plana kulture v navedbi REDNA DEJAVNOST v odstavku INSTRUMENTALNE
SKUPINE, PIHALNI ORKESTRI tako, da se po novem glasi:
Prizna se največ 75 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni, nekomercialni
nastopi v sezoni; vaja: 90 minut.
3. člen
Sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Številka: 610 – 1 / 2018
Datum:
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek
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PREDLOG SKLEPA

Številka: 610 – 1 / 2018
Datum: 19. 2. 2018
Na podlagi 12.2. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list
RS, št. 77/2007), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. list RS 56/2008) in 16. člena statuta Občine Hrpelje - Kozina (Ur. l.
RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji __.
redni seji, dne _____________ sprejel
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o
sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina.
2.
Ta sklep velja takoj.
Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- direktorju občinske uprave
- občinski upravi

Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva

