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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA:

PRAVILNIK OBČINE BRDA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV
KULTURE – prva obravnava

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Brda, g. Franc Mužič, na podlagi drugega odstavka 29.
člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17)

POROČEVALKA:

Anita Manfreda, direktorica občinske uprave

PRAVNA PODLAGA: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US)
9. in 18. člen Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
26/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju
programov kulture - prva obravnava

OBRAZLOŽITEV:
Računsko sodišče je v letu 2016 izvedlo revizijo nad dodeljevanjem tekočih transferov na
področju športnih, mladinskih, kulturnih, socialno – humanitarnih, kmetijskih in družbenih
dejavnosti. Računsko sodišče je ugotovilo, da je Občina Brda sicer sredstva razdelila na
podlagi objavljenih javnih razpisov, v katerih so bili natančno določeni kriteriji in merila za
dodeljevanje sredstev, nima pa sprejetih pravilnikov za navedena področja, v katerih mora
biti natančno določen postopek objave javnega razpisa, kriteriji in merila za ocenjevanje vlog
ter dodelitev sredstev upravičencem. Občina Brda je upoštevala priporočila Računskega
sodišča in že v letu 2017 najprej razdelila sredstva na podlagi objavljenih javnih razpisov,
natančno določenih kriterijev in meril za ocenjevanje vlog, nato pa pričela s postopki
priprave pravilnikov.
V skladu z navedenim predlagamo, da Občinski svet Občine Brda obravnava predlog
Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

Ker je od sprejema pravilnika odvisen Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov oz.
projektov, ki jih bo Občina Brda sofinancirala v letu 2018, predlagamo, da Občinski svet
Občine Brda pravilnik sprejme v prvi in drugi obravnavi.
Osnutek Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture je bil usklajen s
Statutarno pravno komisijo na seji dne 29. 1. 2018 (zapisnik v prilogi).
FINANČNE POSLEDICE:
Sprejem pravilnika nima dodatnih finančnih posledic.
POSTOPEK SPREJEMA: V kolikor na predlog pravilnika v prvi obravnavi ne bo pripomb in tako
bi bilo besedilo pravilnika v drugi obravnavi enako besedilu predloga pravilnika v prvi
obravnavi, predlagamo, da Občinski svet Občine Brda na podlagi določil 79. in 86. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda prvo in drugo obravnavo predloga pravilnika združi
in sprejme pravilnik. V ta namen predlagamo sprejem naslednjih sklepov:
Predlog 1. SKLEPA: »V skladu z določili petega odstavka 79. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Brda, na predlog pravilnika v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb. Ker
bi besedilo pravilnika v drugi obravnavi bilo enako besedilu pravilnika v prvi obravnavi,
Občinski svet Občine Brda sprejme pravilnik na isti seji tako, da se prva in druga obravnava
predloga pravilnika združita.«
Predlog 2. SKLEPA: »Občinski svet Občine Brda sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov
kulture.«

Pripravile:
Anita Manfreda, direktorica občinske uprave
Mateja Ambrožič, svetovalka za splošne zadeve
Beti Kumar, vodja oddelka za finance, družbene dejavnosti
in gospodarstvo

Župan
Franc Mužič

OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017) je
Občinski svet Občine Brda na _____ redni seji dne __________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda sprejme Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov
kulture.
2.
Ta sklep velja takoj.
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