
Predlog 
Na podlagi 27. in tretjega odstavka 87. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na….seji dne…..sprejel 
 
 
 

Odlok 
o prenehanju veljavnosti Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih 

oseb in posameznikov 
 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom preneha veljati Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih 
oseb in posameznikov (Uradni list RS, št.40/01). 
 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Štev.: 
Datum:                                                                                              ŽUPANJA 
                                                                                             Mestne občine Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
predloga Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti 

zasebnih pravnih oseb in posameznikov 
 
 
 

Pravni temelj za sprejem akta 
Pravna podlaga za sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o financiranju kulturnih 
dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov ( Uradni list RS, št. 40/01) je podana v 
četrti alinei tretjega odstavka 87. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01 in 28/01), ki določa, da Mestni svet sprejme po enostopenjskem postopku odlok, s 
katerim se ugotovi, da je posamezen odlok prenehal veljati. S predlaganim odlokom naj bi 
prenehal veljati Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in 
posameznikov, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 23. 4. 2001. 
 
Razlog za prenehanje veljavnosti  odloka 
V letu 2002 je bil sprejet Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 96/02 – v nadaljevanju: ZUJIK) z uveljavitvijo katerega je prenehal veljati Zakon o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), v času 
veljavnosti katerega je bil sprejet Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih 
oseb in posameznikov. 
 
ZUJIK v primerjavi s prejšnjim krovnim zakonom na področju kulture podrobneje ureja način 
financiranja javnih kulturnih programov in kulturnih projektov in sicer predpisuje vrsti 
postopka za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov zasebnih pravnih oseb in 
posameznikov, ki se financirajo iz javnih sredstev (postopka javnega razpisa in javnega 
poziva) ter določa vsebino in postopek sklepanja pogodbe z izvajalcem kulturnega programa 
oz. projekta. Poleg tega, pa zakon daje ministru in vladi podlago za sprejem izvršilnih 
predpisov, s katerimi se konkretizirajo posamezne materialne določbe ZUJIK. Tako so bili 
sprejeti podzakonski predpisi - Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni 
list RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), ter 
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03) - ki predpisujejo smiselno uporabo tudi za 
lokalne skupnosti. 
 
Glede na to, da so posamezne določbe Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih 
pravnih oseb in posameznikov zaradi nove zakonske ureditve v neskladju z veljavnimi 
predpisi, sama vsebina odloka pa je, skladno z določbami ZUJIK, opredeljena že v ZUJIK in 
v navedenih izvršilnih predpisih, je treba ugotoviti, da je Odlok  o financiranju kulturnih 
dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov  (Uradni list RS, št. 40/01) prenehal 
veljati.   
 
Finančne posledice 
Sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih 
pravnih oseb in posameznikov za Mestno občino Ljubljana ne predstavlja finančne 
obveznosti. 
 
Pripravila:        Blaž Peršin, univ.dipl.prav. 
Tjaša Valič, svetovalka       načelnik oddelka 
 


