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

Številka: 610 – 2 / 2021
Datum: 8. 3. 2021

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 izvajanja
Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina v
zadnjih letih in v soglasju s komisijo, ki vrednosti prijave na Razpis za sofinanciranje na
področju kulture. Struktura prijavljenih društev se je delno spremenila in prijavljajo se 4 nova
društva iz različnih področij. Vsled tega se predlagajo spremembe pri tistih merilih, kjer je bil
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do sedaj možen razpon točk, s predlagano spremembo pa se ta merila dodatno opredeljujejo s
kriteriji in točno določenimi točkami.
Predlagane spremembe:
PRILOGA 1
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
IZ LETNEGA PLANA KULTURE
Število točk
ŠTEVILO ČLANOV
do 15 članov
od 15 do 30 članov
31 in več članov

1
3
5

Za delo z otroci in mladimi
Prijavljen program dela z mladimi in otroci
Prijavljena redna dejavnost z mladimi in otroci
Do 50 % sestava vseh članov so otroci in mladi do 18 let
Več kot 50 % sestave vseh članov so otroci in mladi do 18 let

1
5
3
5

REDNA DEJAVNOST
PEVSKI ZBORI

1 /vajo

Prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni,
nekomercialni nastopi v sezoni; vaja: 90 minut

PLESNE SKUPINE

1 /vajo

Prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni,
nekomercialni nastopi v sezoni; vaja: 90 minut

INSTRUMENTALNE SKUPINE, PIHALNI ORKESTRI

1 /vajo

Prizna se največ 75 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni,
nekomercialni nastopi v sezoni, vaja: 90 minut

GLEDALIŠKA, LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, FILMSKA SKUPINA

1 /vajo

Prizna se največ 30 vaj na sezono, pogoj je: 1 javni, nekomercialni projekt na
sezono

MANJŠE INSTRUMENTALNE/GLASBENE SKUPINE (do 10 članov)

1 /vajo

Prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni,
nekomercialni nastopi v sezoni, vaja: 90 minut

KONCERTI, PREDSTAVE, PRIREDITVE
Upoštevajo se dogodki, ki se niso uveljavljali kot pogoj za sredstva za
sofinanciranje redne dejavnosti

Evidentiran javni nastop v občini

2
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Evidentiran javni nastop na območni reviji/srečanju/festivalu

3

Evidentiran javni nastop na medobmočni/državni reviji/srečanju/festivalu

4

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH
V razpis za tekoče leto se prijavlja dosežke preteklega leta (za vrednotenje se
upošteva končni dosežek, zato se točke stopnjujejo glede na končno raven)

Območna, medobmočna raven (1. – 3. mesto)
Državna raven 1. mesto
Državna raven 2. – 3. mesto
Mednarodna raven 1. mesto
- sodelovanje dveh držav
- sodelovanje treh držav in več
Mednarodna raven 2. – 3. mesto
- sodelovanje dveh držav
- sodelovanje treh držav in več

3
7
5
5
10
4
8

ORGANIZACIJA PRIREDITVE
Samostojna organizacija prireditve/enkratnega kulturnega dogodka, ki se ne
uvršča med prireditve, ki se sofinancirajo iz področju turizma

Samostojni koncert, predstava
- Vsebina projekta in ciljne skupine
- Inovativnost, izvirnost projekta
- Ohranjanje kulturne dediščine občine
- Izdaja promocijskega materiala
- Promocijska prepoznavnost projekta za občino
Kompleksna prireditev več sodelujočih
- Vsebina projekta in ciljne skupine
- Inovativnost, izvirnost projekta
- Ohranjanje kulturne dediščine občine
a) Nesnovna dediščina vključena v program
b) Nesnovna dediščina – nov trajni material (članki, zapisi, posnetki,
javne objave, drugo)
c) Snovna dediščina vključena v program
- Izdaja promocijskega materiala
- Promocijska prepoznavnost projekta za občino
Postavitev razstave brez otvoritve
Postavitev razstave z otvoritvijo se smatra za kompleksno prireditev in se
točkuje v skladu z merili za to kategorijo

IZOBRAŽEVANJE

skupaj 25
5
5
5
5
5
Skupaj 45
5
5
7
3
5
5
5
5
5
3
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Izobraževanje članov prijavitelja na razpis
Upošteva se izobraževanja članov s področja dejavnosti prijavitelja na razpis;
povračilo stroškov za preteklo leto - vendar ne več kot vrednost 5% dodeljenih
sredstev za redno dejavnost na člana društva, ki se prijavlja na razpis

Organizacija predavanj/delavnic/drugo (ko organizira društvo, ki je
istočasno prijavitelj na razpis)
-

število točk na organizirano predavanje/delavnice/drugo za člane 2
društva
število točk na organizirano predavanje/delavnice/drugo za izven
5

županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
- Pravilnik o spremembah Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti iz področja kulture v Občini Hrpelje Kozina
- Predlog Sklepa o sprejemu Pravilnika
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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
Spremeni se prilogo 1 – točkovnik za vrednotenje kulturnih programov in projektov letnega
plana kulture, kot v prilogi tega sklepa.
2. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina in začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 610 – 2 / 2021
Datum: 8. 3. 2021
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek
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PREDLOG SKLEPA

Številka: 610 – 2 / 2021
Datum: 8. 3. 2021
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

