
 
POVPRAŠEVANJE 

Sofinanciranje poučevanja godbenih instrumentov 

 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS: 

»V naši občini imamo priljubljeno godbo na pihala. Trudijo se povečati število mladih članov. 

V okviru godbe se odvija neformalno dodatno poučevanje posameznih instrumentov. Seveda 

je učitelje potrebno primerno plačati. Občina je zainteresirana, da godbenikom dodatno 

pomaga financirati program individualnega poučevanja instrumentov.  Ker nam je znano, da 

se podobni programi odvijajo v številnih godbah, naprošamo tiste, ki imate tovrstne izkušnje 

in prakso, da nam z nasvetom pomagate in zaupate na kakšni pravni osnovi lahko Občina 

zagotovi proračunska sredstva za tako poučevanje, oz. kako imate to urejeno pri vas? Ali 

občina lahko v proračunu nameni sredstva za sofinanciranje učenja mladih glasbenikov za 

zgoraj opisani način izvedbe?« 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

OBČINA 1 

Navedena občina to lahko reši na dva načina: 

1. Na glasbeni šoli oblikujejo oddelek za dodatno poučevanje otrok godbenikov in plača 

preko pogodbe glasbeni šoli (seveda predhodno v proračunu zagotovi dodatna 

sredstva) 

2. V pravilniku za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih skupin oblikuje 

merila tako, da bo za poučevanje določila kriterija za sofinanciranje programa 

dodatnega poučevanja godbenikov. Sredstva na ta način dobi društvo preko razpisa. 

Občina lahko v okviru postavke za te namene zagotovi dodatna sredstva ali pa 

omogoči sofinanciranje v okviru obstoječih sredstev. 

 

V naši občini glasbena šola namensko izobražuje otroke za igranje v godbi na pihala in v 

okviru  programa dela šole in ne zahteva dodatnih sredstev. 

OBČINA 2 

Glede na navedeno vprašanje vam posredujemo našo ureditev za izvajanje poučevanja mladih 

glasbenikov v godbi. 



 

V sklopu sofinanciranja programov za ljubiteljsko kulturno dejavnost imamo v kriterijih 

posebej ovrednoten program za izobraževanje.  

Društvo oziroma organizacija lahko na podlagi javnega razpisa kandidira na ta sredstva. 

OBČINA 3 

Podajamo vam odgovor na vaše povpraševanje vezano na sofinanciranje poučevanja godbenih 

instrumentov. 

Občina sredstva zagotavlja v proračunu občine, in sicer je postavka vključena pod osnovno 

šolsko izobraževanje. Po sprejemu proračuna je z Godbo podpisana pogodba o sofinanciranju.   

Sredstva so izključno namenjena za materialne stroške, za instrumente in za stroške 

poučevanja učiteljev, zato je postavka vključena pod osnovnošolsko izobraževanje. Projekt 

»Godbena šola« se financira iz treh virov. Del sredstev zagotavlja občina, del sredstev 

zagotavlja v skladu s pogodbo o generalnem pokroviteljstvu lokalna gospodarska družba, del 

prispevajo starši učencev na podlagi pogodbe o štipendiranju. Z  razliko od ostalih oblik 

glasbenega izobraževanja je v tej Godbeni šoli poudarjeno znanje inštrumenta do take stopnje, 

ki bo omogočala učencu uspešno igranje na sedanji kakovostni ravni godbe. Tak sistem 

izobraževanja bo godbi zagotovil stalen dotok mladih godbenic in godbenikov.  Učenci 

Godbeniške šole lahko opravljajo izpite na Glasbeni šoli ter tako pridobijo tudi formalno 

izobrazbo. V preteklih letih je tako že več učencev opravilo izpite na glasbeni šoli, nekaj pa jih 

nadaljuje šolanje na srednji glasbeni šoli, kjer so uspešno opravili sprejemne izpite in tudi 

nadaljujejo šolanje. 

OBČINA 4 

V zvezi s povpraševanjem sofinanciranja poučevanja godbenih instrumentov vam iz občine 

Gornja Radgona posredujemo naslednji odgovor: 

Občina Gornja Radgona preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na 

področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona sofinancira naslednje vsebine: 

- redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, 

lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizualno 

umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; 

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju 

založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev; 

- kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, 

posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, 

festivalih in tekmovanjih; 

- izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in 

skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture; 

- sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo 

prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje 

V sklopu vsebine za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov kulturnih 

društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih programov so med drugimi stroški 



 

(udeležba na izobraževanjih ipd.) upravičeni stroški tudi stroški vodje (v primeru godbenikov 

dirigent).  

Za sofinanciranje stroškov se za izplačilo morajo priložiti vsa dokazila o realizaciji (vabilo, 

potrdilo o prisotnosti na izobraževanju in računi vseh stroškov).  

Menimo, da bi na podoben način lahko občina članica pomagala sofinancirati program 

individualnega poučevanja instrumentov, lahko pa program sofinanciranja »poučevanje 

instrumentov« nastavi v svojem pravilniku.   

OBČINA 5 

V Občini Rečica ob Savinji imamo Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 40/2008, 17/2009, 7/2011), ki v 5. členu določa upravičence - izvajalce kulturne 

dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  da imajo v sedež v Občini Rečica ob Savinji, 

da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,… idr. In izjeme (Izjemoma lahko pridobijo 

sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Rečica ob Savinji, v 

katerih bistveno prispevajo k promociji občine.). Tako zajamemo tudi »Godbo«, ki nima sedeža 

v občini… 

V merilih se v nadaljevanju določa (so)financiranje (formalnega) izobraževanja, kot sledi: 

… F) Izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti«  

Za izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se šteje razne 

oblike izobraževanja za dvig kakovostne ravni društva.            

+--------------------------------------------+-----------------+ 

|Vrsta                                       |    Št. točk     | 

+--------------------------------------------+-----------------+ 

|Mentor, režiser, vaditelj, zborovodja – za  |                 | 

|kontinuirano usposabljanje                  |15 točk/vajo     | 

+--------------------------------------------+-----------------+ 

|Seminar, tečaj ali druga oblika             |                 | 

|usposabljanja. Točke se dodelijo za vsak    |                 | 

|dan udeležbe posameznega člana društva na   |                 | 

|strokovno vodenem usposabljanju izven       |15 točk/         | 

|občine.                                     |udeležbo/člana   | 

+--------------------------------------------+-----------------+ 

Povezava na neuradno prečiščeno besedilo: 



 

http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=8cd75261-cccd-408f-

b16a-46cfa4ffb173 

OBČINA 6 

Preko razpisa. 
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