
   
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 
77/2007, UPB-1), in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/2010 - UPB), je 
Občinski svet Občine Žužemberk, na svoji 5. redni seji, dne 12.3.2015, sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM  ZA KULTURO V OBČINI ŽUŽEMBERK ZA LETO 2015 
 
 

1. člen 
S sprejemom Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2015, se v 
občinskem proračunu za leto 2015 izvajalcem kulturnih programov z javnim razpisom ali 
pozivi namenijo proračunska sredstva za: 
- redno dejavnost registriranih kulturnih društev do višine,              1.000,00 EUR 
- program ljubiteljske kulturne dejavnosti do višine,               3.000,00 EUR 
- dejavnost območnega javnega sklada  
  za ljubiteljske kulturne dejavnosti do višine,       400,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18006 – kulturna društva, konto 4120. 
 

2. člen 
Cilj sprejema letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za uresničevanje interesa 
občank in občanov na področju kulture, ohranjanje kulturne dediščine, dostopnost kulturnih 
dobrin in delovanje javnega sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
 

3. člen 
Pogoji in merila za vrednotenje in izbor letnih programov kulture v Občini Žužemberk so 
navedeni v Pravilniku za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Žužemberk, št. 032-27/2008, z dne 01.07.2008, ki ga je sprejel in potrdil Občinski svet 
Občine Žužemberk. 
 

4. člen 
Župan Občine Žužemberk z izvajalci letnih programov kulture  sklene pogodbo, v kateri se 
opredeli vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se 
zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program ter druge medsebojne 
pravice in obveznosti. Odobrena sredstva izvajalcem bodo izplačana do konca 
proračunskega leta 2015. V primeru težav z izvrševanjem proračuna pa bodo sredstva 
nakazana do junija leta 2016. 
 

5. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kulture se razdelijo na podlagi javnega 
razpisa. 
Glede na izvrševanje proračuna se lahko predvidena sredstva ne izplačajo v celoti 
 

6. člen 
Letni program kulture v Občini Žužemberk za leto 2015 začne veljati naslednji dan, ko ga 
sprejme Občinski svet Občine Žužemberk in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in 
razdelitev sredstev za programe kulture.  
Obvestilo o javnem razpisu se objavi na oglasni deski občine ter na spletni strani občine. 
 
 
Številka: 410-16/2015-1                 
Datum: 12.3.2015  
         Občina Žužemberk 
                 župan 
            Franc Škufca  

 


