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PREDLOG 

 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in 

ohranjanje kulturne dediščine. 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in 
ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 01/2005).  
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 9. člena se črta “v Uradnih objavah Glasila občine Komenda” in nadomesti z “na 
spletni strani Občine Komenda, ter obvestilo objavi v občinskem glasilu.” 
 

3. Člen 
 

      (11. člen) 
 
“Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi enkrat letno v Uradnih objavah 
Glasila Občine Komenda in na spletni strani Občine Komenda. 
 
Po prejetju vloge Občinska uprava vloge pregleda in po potrebi zahteva njihovo dopolnitev. 
 
Popolne vloge pregleda petčlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), v kateri sta dva 
svetnika Občinskega sveta Občine Komenda, predsednik Odbora za kulturno dediščino, predstavnik 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj in en predstavnik občinske 
uprave Občine Komenda. 
 
Komisijo za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne 
dediščine imenuje župan.  
 
Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, 
ki se v roku 8. dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30. 
dneh od prejema pritožbe. 
 
Pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, o dodelitvi predhodno sklepa in dodelitev potrdi Občinski 
svet Občine Komenda.” 
 
V celoti se spremeni besedilo 11. člena, ki pravilno glasi:  
 
“Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi enkrat letno na spletni strani 
Občine Komenda ter obvestilo objavi v občinskem glasilu. 
 
Po zaključku razpisnega roka vloge pregleda tričlanska komisija in po potrebi zahteva njihovo 
dopolnitev.  
 
Komisijo za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne 
dediščine (v nadaljnjem besedilu: komisija)  za obdobje štirih let imenuje župan. 
 
V komisijo sta imenovana dva svetnika Občinskega sveta Občine Komenda iz Odbora za družbene 
dejavnosti in en predstavnik občinske uprave Občine Komenda. 



 
 

 

 

 

 
Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, 
ki se v roku 8. dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30. 
dneh od prejema pritožbe. 
 
Črta se 5. odstavek 11. člena.« 
 

4. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
 
 
Številka:  
Datum:                                                                                                              Jurij Kern 
                 Župan 


