
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 

izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov z dne 1. 9. 2016 

 
Na podlagi 106. člena 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) minister za kulturo izdaja 

 
 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov 

 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) se v 3. točki 4. člena črta druga alineja. 
 
V 3. točki se v tretji alineji, ki postane druga alineja, črta beseda »končnega«. 
 
 

2. člen 
 

V drugem odstavku 5. člena se črta šesta alineja. 
 
 

3. člen 
 

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Poziv ali razpis se objavi na spletni strani ministrstva. Obvestilo o objavi razpisa ali poziva 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za datum objave poziva ali razpisa se šteje 
datum objave poziva ali razpisa na spletni strani ministrstva.«. 
 
 

4. člen 
 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
 
 

»12. člen 
(predlog strokovne komisije) 

 
(1) Strokovna komisija sestavi pisni predlog, ki vsebuje: 
- šifro vloge, 
- podatke o stranki, 
- naslov programa oziroma projekta, navedenega v vlogi,  
- strokovno oceno (število doseženih točk z vsebinsko utemeljitvijo ocene glede na v 
pozivu ali razpisu določene pogoje in kriterije),  
- predlog, kateri projekti oziroma programi naj se financirajo in kateri naj se zavrnejo ter  
- predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja programa ali projekta. 
 
(2) Predlog strokovne komisije lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno 
listo programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru 
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sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali drugih razpisanih kapacitet oziroma na podlagi 
katere se lahko poveča obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.«. 
 
 
 

5. člen 
 

13. in 14. člen se črtata. 
 
 

6. člen 
 

Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(2) V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev oziroma drugih razpisanih 
kapacitet lahko minister izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste iz 12. člena 
tega pravilnika odobri financiranje že zavrnjenega projekta oziroma programa ali poveča obseg 
sofinanciranja že odobrenega programa oziroma projekta. Z novo odločbo se odpravi in 
nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.«. 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

Določbe spremenjene 3. točke 4. člena, spremenjenega drugega odstavka 5. člena, 
spremenjenega 12. člena in spremenjenega drugega odstavka 15. člena pravilnika se 
uporabljajo za razpise in pozive objavljene po uveljavitvi tega pravilnika. 

8. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

             
       

Anton Peršak, l.r. 
minister za kulturo 

             

        

Št. 0070-16/2016 
 
Ljubljana, dne 1. septembra 
 
EVA 2016-3340-0041 
 
 
 
 
 



Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 

izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov z dne 1. 9. 2016 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V predlagani spremembi Pravilnika  o izvajanju javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 

kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) sta predvideni dve 

spremembi, ki bosta pomembneje vplivali na položaj prijaviteljev: 

 

1. Predlog pravilnika predvideva, da se celotna besedila razpisov in pozivov ne objavljajo 

več v Uradnem listu RS, kot je bilo predvideno doslej, ampak se v Uradnem listu RS 

objavi zgolj obvestilo o tem, da je besedilo javnega razpisa oziroma javnega poziva 

objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo. 

 

Namen te spremembe je predvsem  zmanjšanje stroškov, ki jih ima Ministrstvo z 

številnimi objavami v Uradnem listu. Mnenja smo, da se večina potencialnih prijaviteljev 

že sedaj z besedili razpisov in pozivov ne seznani preko objav v Uradnem listu in da zato 

njihove pravice ne bodo okrnjene. Poleg tega pa bo besedilo razpisa oziroma poziva, 

tako kot doslej, ves čas v fizični obliki dostopno tudi na sedežu ministrstva. 

 

2. Pred izdajo odločbe ni več predvideno obveščanje prijaviteljev o predlagani oceni in 

mnenju strokovne komisije. 

 

Doslej so vsi upravičeni prijavitelji popolnih in pravočasnih vlog pred izdajo odločb prejeli 

obvestilo, v katerem je bila navedena ocena vloge ter mnenje strokovne komisije, ki je 

vlogo ocenila. Prijavitelji so bili pozvani, da se odzovejo, če menijo, da mnenje in ocena 

strokovne komisije nista pravilni. Na podlagi prejetega odziva je strokovna komisija vlogo 

še enkrat pregledala ter podala končno mnenje in oceno. Na podlagi tega je bilo nato 

odločeno, katere vloge bodo sprejete v financiranje in katere bodo zavrnjene. 

 
V praksi se je izkazalo, da se ocena in mnenje komisije po prejetem odzivu prijavitelja 
spremenita v zanemarljivem številu primerov ter da se ta faza postopka ni izkazala za 
učinkovito oziroma ta ni pripomogla k zakonitejšim oziroma strokovnejšim rezultatom. Zaradi 
pošiljanja obvestila s priporočenimi pošiljkami ter obravnave odgovorov se celoten postopek 
podaljša vsaj za en mesec. To se nam zdi v času, ko so proračunska leta vse krajša, ter glede 
na malo primerov, pri katerih se ocena strokovne komisije po prejetem odgovoru dejansko 
spremeni, nesmiselno. Po zaznanih odzivih odprava obvestil v postopku poziva ali razpisa tako 
predstavlja odpravo administrativnih ovir ter dodatnih obremenitev za prijavitelje. 
 


