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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji ___. redni 
seji dne __________ sprejel 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno 

 
 

1. člen 
 
V Pravilniku o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16) (v 
nadaljevanju: pravilnik) se v drugem odstavku 4. člena črta besedilo »ter so ustrezno 
registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.« 
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 13. člena pravilnika, se v 5. točki meril za vrednotenje aktivnosti spremeni 
naslov tako, da se po novem glasi: »Delež zagotovljenih sredstev izven proračuna Občine 
Cerkno«.  
 

3. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 007-0003/2016 
Cerkno, dne  
 Župan  

Občine Cerkno 
Jurij Kavčič 

 
 
Obrazložitev:  
Pri obravnavi vlog, ki so v preteklih dveh letih prispele na javni razpis s področja sofinanciranja 
javnih prireditev v občini Cerkno in pri opravljeni reviziji prej omenjenega razpisa za leto 2016 
s strani revizijske službe Skupnosti občin Slovenije, se je pokazalo, da je zaradi zelo širokega 
spektra društev, ki se prijavljajo na razpis in glede njihove registracije po standardni klasifikaciji 
dejavnosti, zelo težko z gotovostjo trditi, da društva zadostijo pogoju, da so ustrezno 
registrirana za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev. Ker ta pogoj ni relevanten za izvedbo 
prireditve in posledično za dodelitev sredstev, predlagamo, da se besedilo v drugem odstavku 
4. člena  pravilnika, ki določa ustrezno registracijo društev za izvajanje dejavnosti prirejanja 
prireditev, črta. 
 
V prvem odstavku 13. člena pravilnika predlagamo, da se naslov pri 5. točki meril za 
vrednotenje aktivnosti spremeni v »Delež zagotovljenih sredstev izven proračuna Občine 
Cerkno«. Razlog za spremembo je natančnejša in nedvoumna določitev virov sredstev iz 
finančne konstrukcije prireditve, ki se upošteva pri izračunu deleža sredstev  izven  proračuna  
Občine Cerkno glede na celotne stroške prireditve. 
 



Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih 
prireditev v občini Cerkno. 
 
 
Pripravila:                                                                                                                          Župan: 
Jožica Lapajne                                                                                                                  Jurij Kavčič 


