
PREDLOG 

Na podlagi: 

9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007–UPB1, 
56/2008, 4/2010),  je Občinski svet Občine Tolmin v sklopu sprejemanja Odloka o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2013 na ____. seji, dne ________ sprejel 
 
 
 
 

L E T N I   P R O G R A M  

kulture Ob čine Tolmin za leto 2013 

 
 
 

1. 
 

Letni program kulture Občine Tolmin za leto 2013 določa: 

a. dejavnost in programe, ki so v javnem interesu za kulturo, 
b. izvajalce, ki izvajajo dejavnosti in programe v javnem interesu za kulturo, 
c. obseg in način financiranja iz proračuna Občine Tolmin za leto 2013. 

 
 

2. 
 

V Letni program kulture Občine Tolmin za leto 2013 se uvrstijo naslednje dejavnosti in naloge:  
 
a. dejavnost kulturnih društev, 
b. abonmajski prireditveni program,  
c. dejavnost javnih zavodov s področja kulture, 
d. investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturnih spomenikov. 
 
 

3. 
 

Za izvajanje dejavnosti in programov iz 2. točke letnega programa kulture se v obsegu, določenim s 
proračunom za leto 2013, financira:  
 
 
 



Izvajalec Sredstva v 
proračunu 2013 

(v EUR)

a.
25 društev + 10 sekcij Zavod za kolturo, šport in mladino58.205,22

b. 

Zavod za kolturo, šport in mladino100.458,49

c.
25 društev + 10 sekcij

Javni sklad za kulturne 
dejavnosti RS - izpostava 31.173,36

d.
Zavod za kolturo, šport in mladino20.160,00

gledališki abonma 4 - 5 predstav
glasbeni abonma 4 - 5 predstav
otroški abonma 4 - 5 predstav

e. Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 378.547,17

f. Tolminski muzej 149.586,26

g. Dejavnost Mladinskega centra Zavod za kolturo, šport in mladino25.472,40

h.
rekonstrukcija kotlarne 
Knjižnice C.K. Tolmin Občina Tolmin 7.000,00
energetska sanacija 
razsvetljave Knjižnice 
C.K. Tolmin Občina Tolmin 48.000,00
popotresna in 
funkcionalna prenova 
Kinogledališča Tolmin Občina Tolmin 65.000,00

i. vzdrževalna dela: Kozlov 
rob Občina Tolmin 3.000,00
vzdrževalna dela: s.c. sv. 
Duha Javorca Občina Tolmin 3.700,00

Skupaj 890.302,90

Obnove in vzdrževanja 
kulturnih spomenikov

Program

Osnovna dejavnost kulturnih 
društev

Prireditveni in izobraževalni 
program kulturnih društev

Abonmajski prireditveni 
program

Knjižničarska dejavnost

Muzejska dejavnost

Investicije in investicijsko 
vzdrževanje javne kulturne 
infrastrukture

Funkcionalni stroški: stroški 
dela in materialni stroški 
Kinogledališča Tolmin

 
4. 
 

Za izvajanje letnega programa se sklenejo s posameznimi izvajalci pogodbe. 
 
Sredstva za dejavnost se izvajalcem letnega programa kulture nakazujejo v mesečnih dvanajstinah, za 
investicije in obnove spomenikov pa v primerih, če izvajalec ni Občina Tolmin, na podlagi dokazil o 
izvedbi.  
 



Sredstva za dejavnost kulturnih društev se razdelijo z javnim razpisom. 
 

Tolmin, dne ________ 

 
                                                                                                                   Uroš Brežan 
                                                                                                                         župan 


