
  

 

 
OBČINA CERKNO 

 ŽUPAN 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

 
Številka: 007-0003/2022 

Cerkno:  7. 9. 2022  

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE CERKNO 

 

 

Zadeva: Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno 

humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno   

 

Namen: Obravnava in sprejem 

 

Predlagatelj: Župan Gašper Uršič 

 

Poročevalec: Jožica Lapajne 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. UVOD 

 

Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij v Občini Cerkno je od leta 

2007 urejal Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki 

delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07). Ker pa je sedaj veljavni 

pravilnik v neskladju z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije, na kar je opozorila tudi notranja revizija, smo pristopili v izdelavi novega pravilnika. 

 

2. PRAVNA PODLAGA 

 

- 1. in 97. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami), 

- 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami), 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

50/07 s spremembami). 

Pri pripravi pravilnika so bile upoštevane tudi določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov 

(Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 s 

spremembami) in Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).  

 

 

3. RAZLOG ZA SPREJEM PRAVILNIKA 

 

S pravilnikom želimo zagotoviti pregledno, pošteno in racionalno razdelitev proračunskih 

sredstev. Društva s področja socialnih in humanitarnih dejavnosti delujejo že vrsto let in s 

svojimi programi in aktivnostmi pripomorejo k bolj kvalitetnemu preživljanju prostega časa 

svojih članov in širše populacije. Sprejem pravilnika predstavlja temelje za izpeljavo razpisa in 

sofinanciranje socialno humanitarnih programov, kar pa ne posega v že utečen sistem 

razdeljevanja proračunskih sredstev organizacijam in društvom s področja socialnih in 

humanitarnih dejavnosti. 



  

 

Cilj občine je, da podpira društva iz Občine Cerkno ter programe in aktivnosti, ki so namenjeni 

občanom, zato pravilnik določa, da so lahko upravičenci tisti prijavitelji, ki imajo sedež ali 

enoto v občini Cerkno ali pa da se programi izvajajo na območju Občine Cerkno oziroma se 

izvajajo za občane Občine Cerkno. 

Skladno z e) točko 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES), ki določa, 

da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če »je obdelava potrebna za opravljanje naloge v 

javnem interesu«, bo občina za potrebe opravljanja naloge v javnem interesu, od prijaviteljev s 

sedežem izven občine za potrebe točkovanja zahtevala predložitev imena in priimka članov 

društva iz Občine Cerkno. 

Tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20) v 4. odstavku 9. 

člena določa, da »se lahko v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so 

nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to 

obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo«. 

S pravilnikom se podrobneje opredeli tudi postopek javnega razpisa, vsebina, delo strokovne 

komisije, sklepanje pogodb ter nadzor nad izvajanjem programov. 

 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA PRORAČUN OBČINE 

 

Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti 

v Občini Cerkno ne spreminja dosedanje višine finančnih sredstev za namen sofinanciranja 

humanitarnih programov v Občini Cerkno, zato sprejem predlaganega pravilnika ne bo imel 

dodatnih finančnih posledic za proračun.  

 

Predlog sklepa: 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov na področju 

socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno.   

 

 

                                                                                                                             

Pripravila:                                                                                             Župan 

Jožica Lapajne                                                                                      Gašper Uršič l. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


