Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US – 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01), je Občinski
svet občine Vrhnika na 28. seji, dne 17.11.2005, sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU LJUBITELJSKE
KULTURE V OBČINI VRHNIKA
1. člen
5. členu se doda se nova prva alinea, ki se glasi:
»- priprava in sprejem letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »občinska uprava« nadomesti z besedilom javni zavod
»Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (v nadaljevanju: javni zavod).
V drugem odstavku se beseda »župan« zamenja z »direktor javnega zavoda«.
3. člen
V deveti alinei 7. člena se črta besedilo »občinske uprave«.
4. člen
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Upravno administrativne in tehnične naloge za komisijo izvaja za področje kulture pristojen
delavec zavoda.«
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »Občinska uprava, oddelek, pristojen za kulturo«
nadomesti z besedilom »javni zavod«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »Občinska uprava, oddelek, pristojen za kulturo«
nadomesti z besedilom »javni zavod«.
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »občinske uprave« nadomesti z besedilom »javnega
zavoda«.
7. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»Po preteku roka za pritožbe javni zavod, Občina Vrhnika ter izvajalci sklenejo tripartitne pogodbe
o sofinanciranju njihove redne dejavnosti in projektov.«

8. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »občinski upravi, oddelku pristojnemu za kulturo«
nadomesti z besedilom »javnemu zavodu« ter v tretjem odstavku istega člena besedilo »Občinska
uprava, oddelek pristojen za kulturo« z besedilom »javni zavod«.

9. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci projektov so dolžni javnemu zavodu predložiti poročila o posameznem izvedenem
projektu.
Občina Vrhnika bo sredstva za posamezni projekt izvajalcem nakazovala v roku 15 dni po prejemu
pisnega obvestila javnega zavoda o realizaciji posameznega projekta izvajalca.«
10. člen
V 19. členu se besedilo »občinski upravi« nadomesti z »javnemu zavodu«.
11. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »Občinske uprave, iz oddelka pristojnega za kulturo«
nadomesti z besedilom »javnega zavoda«.
Tretji odstavek 20. člena se črta.
12. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »Občinske uprave, oddelka pristojnega za kulturo«
nadomesti z besedilom »javnega zavoda«.
13. člen
V drugem odstavku 22. člena se besedilo »Občinska uprava, oddelek pristojen za kulturo«
nadomesti z besedilom »javni zavod«.
14. člen
Zadnja alineja 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- da vsako leto javnemu zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika redno
dostavljajo poročila o realizaciji redne dejavnosti in projektov, načrte aktivnosti za prihodnje leto,
aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih
tekmovanjih, če se jih udeležijo. Dostavijo pa se tudi kritike in recenzije o delu društev, ki izkazujejo
kvaliteto izvedenih posameznih projektov.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod Ivana Cankarja Vrhnika mora vso dokumentacijo našteto v prvem odstavku tega člena
posredovati občinski upravi do 31.12. tekočega leta.«
15. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »Občinska uprava« nadomesti z besedilom »javni zavod«
ter besedilo »občinske uprave, oddelku za kulturo« z besedilom »javnega zavoda«.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
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