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Na podlagi 21. čl. in 101. čl. Zakonom o uresničevanju Javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - 
ZNOrg), 7. člen Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 39/09) ), na podlagi Programa za kulturo Občine Dobrepolje za 
obdobje 2019-2022 (številka 610-0002/2019), Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 82/19 in 101/20) in 22. čl. Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20- 
UPB-2) se izdaja

SKLEP
o imenovanju komisije za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov in 

projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje za leto 2020

1.

Za izvedbo javnega razpisa za zbiranje predlogov, za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
programov in projektov ljubiteljske kulture v letu 2020 se imenuje komisija, ki vodi postopek 
javnega razpisa. V komisijo se imenuje:

1. Živa Novak, predsednica
2. Nevenka Grm Gregorič, članica
3. Andreja Babič, članica
4. Mojca Špec Potočar - nadomestna članica.

2.

Strokovna komisija ima sledeče naloge:
- Potrditev razpisne dokumentacije ter izvajanje del za izvedbo javnega razpisa.
- Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev javnega razpisa ali poziva ter o odpiranju vlog in 

izboru prejemnikov sredstev vodi zapisnik.
- V primeru nepopolnih vlog pisno pozove vlagatelje k dopolnitvi vlog, opravi strokovni pregled 

popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. V skladu z 
drugim odstavkom 8. člena pravilnika določi maksimalni delež financiranja iz proračunskih 
sredstev.

- Na podlagi ocene pripravi predlog za dodelitev sredstev.
- Komisija mora svoje naloge opraviti v rokih, ki so določeni z javnim razpisom.

3.

Komisija se sestaja na sedežu občine Dobrepolje, Videm 35,1312 Videm-Dobrepolje.

Sklep velja z datumom podpisa dokumenta.
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