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(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 

14/15 – ZUUJFO) in 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Predlagatelj:    Župan Občine Trzin, Peter Ložar 

 

Poročevalec:     Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec VII/2-II 

 

 

Obrazložitev predloga: Občinski svet je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in 

Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2011 sprejel Pravilnik o 

sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin, ki je ob sprejetem Proračunu Občine Trzin 

za leto 2017 in Letnem programu kulture v Občini Trzin za leto 2017, podlaga za izvedbo 

javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2017. Ob vlogah 

izvajalcev, ki so kandidirali za pridobitev sredstev na področju kulture v prejšnjih letih in ob 

ocenjevanju teh vlog so se pokazale določene pomanjkljivosti Pravilnika, ki jih s temi 

spremembami in dopolnitvami odpravljamo. 

 

Predlagane spremembe in razlogi zanje:  

Kot možne izvajalce kulturne dejavnosti in upravičence do občinskih sredstev v skladu z 

zakonodajo dodajamo poleg društev, javnih zavodov in samozaposlenih v kulturi tudi zasebne 

zavode kot pravne osebe zasebnega prava. Črtali smo 5. člen Pravilnika, saj v praksi določba 

zaradi časovnega poteka samega javnega razpisa ni uporabna. 

V 6. členu popravljamo dikcijo skladno z ZUJIK. 104. člen ZUJIK namreč določa, da 

minister sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih programov, ki ga na lokalni 

ravni predstavlja župan (100. člen ZUJIK). V 8. členu rok za dopolnitev vlog prav tako 

usklajujemo z zakonodajo, na pet dni. 

V 15. členu v okviru Ad 2. točke spreminjamo besedilo alineje o osrednjih prireditvah in 

ponovitvah teh dogodkov tako, da je financiranje omejeno na 10 oziroma do največ 20 

nastopov oziroma prireditev posameznega prijavitelja. Večji poudarek in posledično število 

točk je namenjeno prvim uprizoritvam, otvoritvam in premiernim nastopom, saj menimo da je 

v javnem interesu, da so prireditve nove in za občinstvo zanimive. Hkrati je novo točkovanje 

predvideno za nastope, ki niso osrednji dogodki ali ponovitve le-teh ter za gostovanja na 

povabilo izvajalca prireditve iz Trzina. Financiranje obeh je omejeno na največ 20 nastopov 



ali gostovanj na posameznega prijavitelja. Nastope smo tudi časovno omejili in odpravili 

prejšnje določbe in definicijo nastopov manjšega pomena, saj želimo občanom omogočiti 

kakovostnejše in večje dogodke. 

Pri oblikovanju sprememb Pravilnika smo upoštevali dejansko potrebo, da se v določenih 

primerih, kot so pevski zbori, plesne in folklorne skupine, igralske skupine ipd., društvom 

zagotovi še več možnosti angažiranja kvalificiranih mentorjev, pevovodij, režiserjev itd., saj 

dejavnost tako doseže ustrezno kakovost, zato v 15. členu (rubrika Ad 4.) zvišujemo število 

točk dodeljenih v izobraževalne namene iz sedanjih 500 na 750 za društva, ki delujejo 

najmanj pet let oziroma iz 300 na 450 točk za društva, ki delujejo najmanj eno leto. 

V okviru dodatnega točkovanja glede na delež zagotovljenih sredstev le-to kategorijo (Ad 5.) 

ukinjamo, saj se v praksi ni pokazala za učinkovit način vrednotenja programov. Ostale 

spremembe besedila 15. člena so vezane le na spremembe samega točkovanja in ga opisno 

opredeljujejo. 

V besedilo 16. člena smo skladno z izdanimi sklepi o infrastrukturi na področju kulture v 

Občini Trzin dodali še Jefačn'kovo domačijo in ustrezno poimenovali kulturni dom. 

 

Finančne posledice: Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini ne bo imel neposrednih finančnih posledic za 

Proračun Občine Trzin, razen tistih, ki so že načrtovane s sprejetim proračunom za leto 2017.  

 

 

Predlog sklepa:  

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 

14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji dne 26. oktobra 

2016 sprejel    

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin. 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 

Občini se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Številka: 16-5/2016             Župan 

Datum: 26.10.2016                                                                        Peter Ložar l.r. 

                    

        

            

 

 

Priloga: 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti v Občini Trzin 

- Predlog sprememb Pravilnika       


