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OBČINSKI SVET 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

 

ZADEVA:      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem – 

predlog 
 

PRAVNA PODLAGA: 29. člen 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), 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 16. člen 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 

PREDLAGATELJ:       Župan, g. Franc Čebulj  
 

PRIPRAVILA:         Odbor za negospodarstvo Občine Cerklje na Gorenjskem; Simona Vodlan, Višja 
svetovalka III 

 

NAMEN:       S sprejemom predloga Pravilnika se dopolnijo pogojev upravičencev za 
sofinanciranje programov ina/ali projektov s področja kulture. 

 

      
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem ima, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sprejet 
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem (v 

nadaljevanju besedila: Pravilnik), v katerem je opredelila na kakšen način in pod katerimi pogoji se uresničuje 
javni interes za kulturo ter opredelila usmeritve kulturnih dejavnosti širšega pomena. S Pravilnikom posredno 

zagotavlja ohranjanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin s podporo programov, društev in organizacij, ki 

izvajajo kulturne programe in/ali projekte v javnem interesu na eni strani, na drugi strani pa to zagotavlja s 
sredstvi, rezerviranimi v proračunu za namen vzdrževanja javne kulturne infrastrukture.  
 

S Pravilnikom so opredeljeni tako upravičenci in pogoji za sofinanciranje, kriteriji za sofinanciranje kakor tudi 

postopek dodelitve sredstev. Z dopolnitvijo 4. alineje 4. člena citiranega Pravilnika se bolj jasno opredelijo 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po tem pravilniku vlagatelji, ki kandidirajo na javni razpis za sofinanciranje. 
 

Predlagana dopolnitev Pravilnika ne bo imela posledic za občinski proračun. 
 

 

Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
Občine Cerklje na Gorenjskem, v predlaganem besedilu. 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
       ŽUPAN 

        Franc Čebulj 
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