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OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA 
 
 
ZADEVA: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU  
                 SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE 
                 DEDIŠČINE 
 
PREDLAGATELJ:     Jurij Kern, župan 
 
POROČEVALEC:      Mateja Tatjana Lah, višja svetovalka 
                                     
 
PRAVNA OSNOVA:   21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 13. člena 
Statuta občine Komenda, (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
03/2021-UPB-1) v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),  

 
 
NAMEN:                         Obravnava in sprejem pravilnika 
 
PREDLOG SKLEPA:   
 
Občinski svet Občine Komenda sprejme predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanju kulturne dediščine. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

I. Ocena stanja in razlogi za sprejem spremembo pravilnika 
 
Občinski svet Občine Komenda je na svoji 19. seji, dne 23. decembra 2004, sprejel Pravilnik o 
dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v Občini Komenda. 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2005). 
 
Trenutno veljavni pravilnik je določal  objavo razpisa v glasilu, s predlogom novega pravilnika pa se 
bo javni razpis objavil na spletni strani občine Komenda. Potrebna je sprememba sestave komisije 
in sicer se predlaga dva člana svetnika Občinskega sveta Občine Komenda - Odbora za družbene 
dejavnosti, en predstavnik občinske uprave Občine Komenda, ki so imenovani za mandatno 
obdobje štirih let. Zadnji odstavek 11. člena določa, da pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, o 
dodelitvi predhodno sklepa in dodelitev potrdi Občinski svet Občine Komenda. Sredstva se 
podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Prispele vloge obravnava komisija, ki jo imenuje župan in 
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jo sestavljajo  dva člana svetnika Občinskega sveta Občine Komenda - Odbora za družbene 
dejavnosti, en predstavnik občinske uprave Občine Komenda, zato dodatno potrjevanje dodelitve 
sredstev s strani občinskega sveta ni potrebno in predstavlja zgolj nepotrebni časovni zamik pri 
izdaji sklepov. Ostala določila ostajajo nespremenjena v primerjavi z veljavnim pravilnikom.  
 
 

II. Finančne posledice 
 
Sprememba pravilnika ne predstavlja dodatno finančnih posledic. Sredstva za spodbujanje obnove 
in ohranjanje kulturne dediščine so vsako leto planirana v proračunu Občine Komenda.  
 
 
 
          Jurij Kern 
                                                                                                                        Župan 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika  o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove 
in ohranjanju kulturne dediščine. 
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