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Zadeva: Obravnava in sprejem programa ljubiteljske kulture v Občini Semič v letu 2019 
 
Zakon 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 in 61/17) določa, da občina zagotavlja najmanj tiste 
javne kulturne dobrine, katere določajo posebni zakoni (knjižničarstvo, varstvo kulturne 
dediščine, arhivsko dejavnost ipd.), da podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, 
ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencem ter pokriva tudi druge 
kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.  
 
V proračunu Občine Semič so za proračunsko leto 2019 na področju kulture zagotovljena 
sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, za knjižničarstvo in založništvo, za ljubiteljsko 
kulturo, za medije in avdiovizualno kulturo ter za druge programe v kulturi. 
 
Občinski svet Občine Semič s sprejemom letnega programa kulture za tekoče leto določi obseg 
sredstev za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
 
Postopek izbire programov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme županja. 
 
Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se 
izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom 
o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič (Ur. l. 
RS, št. 9/2018). Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem 
postopku.  
 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Semič vsako leto objavi v občinskem 
glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi vsebino javnega 
razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni.  
 
Županja s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tri člansko komisijo za izbor in oceno 
prijavljenih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na 
mandat županje, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo 
imenuje nove člane.  
 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Semič. 
 
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa vseh  
izvajalcev letnih programov kulture,  ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o 
izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Semič. Poročilo predložijo direktorju občinske 
uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev. 
 
 



Za ljubiteljsko kulturo je v proračunu Občine Semič v letu 2019 namenjenih 21.700,00 EUR, in 
sicer: 

- 20.700,00 EUR za programe kulture, 
- 300,00 EUR za programe tehnične kulture, 
- 700,00 EUR Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območni 

izpostavi Črnomelj za sofinanciranje območnih programov. 
 
V sklopu programov kulture predlagamo sofinanciranje naslednjih vsebin v zneskih: 

- redna dejavnost registriranih kulturnih društev 2.300,00 EUR, 
- delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in slikarskih 

skupin 13.000,00 EUR, 
- izvedba prireditev občinskega pomena (prireditve v sklopu Krakarjevih dni, proslave ob 

kulturnem prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju, ob dnevu državnosti, ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti ter osrednja prireditev ob občinskem prazniku in prireditev v 
spomin na 1. belokranjsko četo) 3.500,00 EUR, 

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti 400 EUR, 
- nakup opreme 1.500,00 EUR. 

 
Za programe ostalih društev se nameni 3.250,00 EUR; za programe društev prijateljev mladine 
pa 2.600,00 EUR. Sredstva se razdeli z javnim razpisom ter v skladu s Pravilnikom o 
vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov 
ostalih društev v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 9/2018).  
 
Priloga gradivu: 
- Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 

Semič, ki ga je občinski svet sprejel v letu 2018. 
 
 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU: 
V letu 2019 se iz proračuna Občine Semič iz postavke ljubiteljska kultura sofinancira: 

- redno dejavnost registriranih kulturnih društev v višini 2.300,00 EUR, 
- delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in 

slikarskih skupin v višini 13.000,00 EUR, 
- izvedbo prireditev občinskega pomena v višini 3.500,00 EUR, 
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti 400 

EUR in 
- nakup opreme v višini 1.500,00 EUR. 

 
 
 
Pripravila:                                                                                                 Predlagateljica: 
Sonja Ličen Tesari                                                                                   Polona Kambič, županja 
 
 


