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Miren, 20. oktober 2008

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU JAVNIH
KULTURNIH PROGRAMOV, KULTURNIH PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI IN TEHNIČNE KULTURE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA
(Uradni list RS, št. 41/2007)

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je dne 25.4.2007 sprejel Pravilnik o sofinanciranju
javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične
kulture v Občini Miren-Kostanjevica, s katerim so bila določena merila in kriteriji za
ocenjevanje, vrednotenje ter izbor kulturnih programov in projektov.
Strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog, ki ji je bila s
Pravilnikom dodeljena naloga ocenjevanja, vrednotenja ter izbora kulturnih programov in
projektov, se je nekajkrat srečala s situacijami, ki so bile v obstoječem pravilniku nejasno
definirane, zato jih je glede na vsebino veljavnega pravilnika in prispele vloge reševala sproti.
Da bi temu v bodoče izognili, predlagamo prvi dve spremembi pravilnika.
Tretji predlog je nastal z namenom pregleda nad kulturnim ter družabnim dogajanjem v
občini in možnostjo vodenja t.i. napovednika dogodkov.
Zaradi boljše prepoznavnosti občine v javnosti ter zavedanja o pripadnosti predlagamo
sprejem četrtega predloga.
Predloge sprememb pravilnika je Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo
obravnaval ter vsebinsko uskladil na svoji seji dne 23.6.2008, zato Občinskemu svetu
predlagamo, da jih sprejme v predlagani obliki.

Pripravila: Roberta Filipič

Zlatko Martin Marušič
Župan

Priloga:
- Predlog sprememb Pravilnika

PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA
o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica
Predlogi občinske uprave:
1.
V 3. odstavku 2. člena se doda naslednje besedilo:
Udeležba na prireditvi ni kulturni projekt.
2.
V 7. členu se doda nov odstavek:
Strokovna komisija lahko znotraj posameznega kriterija sama strokovno oceni posamezen
kulturni projekt, prav tako pa lahko pri vrednotenju kulturnih programov sama strokovno
oceni posamezen nastop oz. samostojno odloči, katere udeležbe na koncertih, predstavah ali
prireditvah so upravičene do sofinanciranja.
3.
V 12. členu se doda nov odstavek:
Prav tako so dolžni izvajalci oz. organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini
posredovati vabilo oz. napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi
njegovo morebitno odpoved.
4.
Med obstoječi 14. in 15. člen se doda nov člen:
V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo društva poskrbeti za ustrezno
promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oz. na vabilu dodajo grb občine, ob
vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina MirenKostanjevica.
Ustrezno z dodanim novim členom se preštevilčijo vsi naslednji členi Pravilnika.

Pripravila: Roberta Filipič

Zlatko Martin Marušič
Župan

