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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini MirenKostanjevica
1.

Pravna podlaga za sprejem pravilnika
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007)
- Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007)

2.
Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS št.
13/06 in 50/07) nalaga občinam, da morajo, kadar iz proračuna dodeljujejo sredstva
sofinanciranja, ravnati v skladu z določbami tega pravilnika. Pravilnik v členih od
212 do 229 natančno določa postopek za dodelitev sredstev sofinanciranja.
V občini Miren-Kostanjevica delujejo številna društva. V skladu s prej citiranim
pravilnikom mora občina za sofinanciranje dejavnosti društev vsa področja
delovanja društev urediti s posebnimi pravilniki, na podlagi katerih bo lahko izvedla
javne razpise, če bodo v proračunu za posamezni namen zagotovljena sredstva.
Predlog pravilnika je pripravljen kot akt, v katerem so na enem mestu zbrane vse
oblike dejavnosti na področju družbenih dejavnosti, ki niso zajete v drugih obstoječih
občinskih aktih na področju družbenih dejavnosti (področje kulture je urejeno s
Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica,
področje športa pa s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Miren-Kostanjevica).
Vključeni sta tudi področji turizma in mladinske dejavnosti, ki sta neposredno
povezani s področjem družbenih dejavnosti. Razdelitev proračunskih sredstev na
področjih turizma in mladinskih projektov z občinskim predpisom doslej namreč še
nista bili ustrezno urejeni.
Vse oblike sofinanciranja na področju turizma, mladine in ostalih družbenih
dejavnosti se že izvajajo, s predlogom pravilnika pa želimo na teh področjih v Občini
Miren-Kostanjevica vzpostaviti tudi pravni red, predvsem pa bolj pregleden način
razdelitve sredstev. Pravilnik namreč določa, da se sredstva z omenjenih področjih
razdeli na podlagi upravičenih vlog, ki prispejo na javni razpis. V 10. členu je
predvideno, da vrednotenje in izbor projektov opravi strokovna komisija, ki je
sestavljena iz enega člana Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo,

enega člana Odbora za turizem, enega člana Odbora za mladinska vprašanja ter
pristojnega delavca občinske uprave. Na ta način bo imela imenovana komisija
pregled nad vsemi prijavljenimi dejavnosti s področja predmeta pravilnika.
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo izvajalci projektov, ki imajo sedež
v Občini Miren-Kostanjevica (društva, klubi, zavodi in njim podobne neprofitne
institucije) ter izpolnjujejo še druge pogoje iz 3. člena pravilnika, izjemoma pa se
lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini MirenKostanjevica, in sicer v primeru da je projekt posebnega pomena za občino.
V skladu z določili pravilnika bo Občina Miren-Kostanjevica sofinancirala samo
projekte, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti. Določeno je tudi, da
morajo izvajalci projektov poskrbeti za ustrezno promocijo občine ter občino
ustrezno obveščati o izvedbi dogodkov oz. projektov (5. člen).
Tipi projektov, ki bodo sofinancirani na podlagi pravilnika, so navedeni v 4. členu
pravilnika:
- prireditve – turizem, družbene dejavnosti;
- urejanje okolja, ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
- izdaja knjig, zbornikov in pododno;
- aktivnosti upokojenskih društev;
- aktivnosti društev žena;
- mladinski projekti;
- preventivni programi (odvisnosti);
- počitniški programi za mlade;
- ostale akcije, ki so predmet pravilnika.
V skladu s priporočili Odbora za turizem, Odbora za kulturo, šolstvo, šport in
tehnično kulturo ter Odbora za mladinska vprašanja so kriteriji oblikovani tako, da
50% točk projektu prinese vsebina, 15% nivo prireditve (krajevni, občinski oz. širši),
15% zagotovljena lastna sredstva prosilca, ostalih 20% pa kategorije kot so
sodelovanje pri občinskih prireditvah, reference itd.
3.
Ocena finančnih posledic za proračun
Sprejem pravilnika predstavlja ustrezno pravno podlago za razdelitev sredstev iz
občinskega proračuna, ki so predvidena na postavkah:
- Pokroviteljstvo občinskega sveta (13.000 EUR v letu 2009),
- Sofinanciranje turističnih društev (3.400 EUR v letu 2009),
- Sofinanciranje upokojenskih društev, društev žena (6.000 EUR v letu 2009),
- Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi (2.500 EUR v letu 2009),
- Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov (3.000 EUR v letu 2009).
Predvidevamo, da bo sprejem pravilnika omogočil ustreznejšo, predvsem pa bolj
pregledno razdelitev proračunskih sredstev med društva in ostale subjekte v občini.
Sprejem pravilnika ne prinaša nobenih dodatnih finančnih posledic za proračun, bolj

transparentna delitev sredstev pa predstavlja ugoden učinek na izvrševanje
proračuna.
Predlagamo, da obravnavate in sprejmete predlog pravilnika. Pravilnik so že
obravnavali naslednji pristojni odbori: Odbor za turizem, Odbor za kulturo, šolstvo,
šport in tehnično kulturo ter Odbor za mladino, ki so k pravilniku podali pozitivno
mnenje.
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