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I.

Uvod

s
iin dopolnitvahh Pravilnika o sofinanciranju
ju kulturnih deejavnosti v
Predlaga se sprejetje Pravilnika o spremembah
Občini Diivača.
II.






III.

p
Pravna podlaga

ZZakon o lokalnni samoupravii (Uradni list R
RS, št. 94/07-U
UPB2, 27/08 – odl. US, 76/008, 79/09, 51//10, 40/12ZZUJF, 14/15-Z
ZUUJFO)
ZZakon o uressničevanju javvnega interesaa za kulturo (Uradni list RS,
R št. 77/07--UPB1, 65/07- odl. US,
556/08, 4/10, 20/11,
2
100/11- odl. US, 111//13)

ZZakona o druuštvih (Uradnni list RS, št. 64/11 - uraddno prečiščenno besedilo)
Odlok o uresnničevanju javnega interesa nna področju kuulture v Občinni Divača (Uraddni list RS št. 34/12)
S
Statut Občinee Divača (Uraddno glasilo sloovenskih občinn, št. 4/14, 24//14, 9/15)
Obrazložžitev

Pravilnika o sppremembah inn dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
s
kulturnih dejaavnosti v Obččini Divača
Predlog P
(v nadaljeevanju Pravilnnik) je pripravljljen zaradi nasslednjih razloggov:
 V 13. členu Pravilnika je navedeno, dda se javni raazpis objavi v Uradnem listtu Republike Slovenije.
Glede na to, da občina Divača
D
objavljaa svoje akte, razpise, objaave,…v Uradnnem glasilu Slovenskih
S
oobčin, je potreebno to v Pravvilniku spremeeniti.
 V 23. členu Pravilnika
P
je naavedeno, da kkomisija dokonnčni predlog predloži
p
direktoorju občinske uprave ali
oosebi, ki je od
o njega poooblaščena za sprejetje odloočitve o dodeelitvi sredstevv. Na podlagii predloga
ddirektor občinske uprave izzda posameznnim prijaviteljem sklep o izboru izvajalca pprograma kulture, višini
ttočk in višinii sredstev, kii jih je prejeel posamezni izvajalec. Obbčinska upra va posredujee izbranim
iizvajalcem skklep. Glede na
n priporočilaa Računskegaa sodišča ter 120. člena ZZakona o uressničevanju
jjavnega intereesa za kulturoo, je potrebnno ta člen Praavilnika uskladditi, saj je pris
istojna oseba za zgoraj
nnavedeno župpan in ne direkktor občinske uprave.



24. člen Pravilnika navaja, da je zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci možna pritožba v roku 8 dni po
prejemu sklepa ter da vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči
župan, zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor. Te določbe je potrebno
preklicati ter določiti, da zoper županov sklep ni možna pritožba ampak upravni spor.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

V predlagani vsebini se sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Divača.
( priloga: predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Divača in predlog sklepa )

V.

Zaključek

Gradivo je posredovano v mnenje Odboru za negospodarstvo in Statutarno pravni komisiji.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini.

VI.

Priloge




Predlog pravilnika
Predlog sklepa

Pripravil:
Suzana Škrlj
Svetovalka za družbene dejavnosti

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
-

Arhiv sej OS,
v zadevo.

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07- odl. US,
56/08, 4/10, 20/11, 100/11- odl. US, 111/13), Odloka o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo
slovenskih občin št. 18/14), Statuta občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14,
24/14, 9/15) je Občinski svet Občine Divača na ______ redni seji dne _________ sprejel

Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Divača
1 .člen
V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača – v nadaljevanju Pravilnik
(Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/14) se v drugem
odstavku 13. člena besedilo v Uradnem listu Republike Slovenije nadomesti z besedilom v
Uradnem glasilu slovenskih občin.
2. člen
V 23. členu Pravilnika se v prvem odstavku črta besedilo direktorju občinske uprave in se ga
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi županu.
V drugem odstavku se črta besedilo direktor občinske uprave in se ga nadomesti z besedilom
župan.
3. člen
Besedilo 24. člena se v celoti črta in se ga nadomesti z besedilom Zoper županov sklep ni
pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14,
9/15) je Občinski svet Občine Divača na _________ redni seji dne,___________ sprejel
naslednji

SKLEP
1.

Občinski svet občine Divača sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača v predlagani vsebini.
2.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
Alenka Štrucl Dovgan

