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Namen sprejema 
dokumentov: 

Oba dokumenta predstavljata osnovo za realizacijo proračuna za področje 
kulture. 

 
 
Pravna podlaga:  9., 14. in 22. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), 

 Nacionalni program za kulturo. 
 
 
Finančne 
posledice 
sprejetja 
dokumentov: 

Dokumenta ne pomenita dodatnih finančnih obveznosti za občino, 
predstavljata pa podlago za realizacijo sprejetega proračuna občine za 
leto 2015 na področju kulture. 

 
 
Obrazložitev: Zakon o  uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v 9. členu 

določa, da se javni interes za kulturo določa z zakoni ter z nacionalnimi in 
lokalnimi programi za kulturo, udejanja pa se predvsem na podlagi: letnih 
izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz 22. člena ZUJIK, javnih 
razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških 
načrtov ter letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo javne kulturne 
infrastrukture in  upravnih odločb.  
 
14. člen ZUJIK-a določa, da lokalni program za kulturo sprejme lokalna 
skupnost za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi 
dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. ZUJIK-a v 22. členu določa, 
da nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonodaje, nacionalnega 
programa oziroma lokalnega programa za kulturo, strateškega načrta, 
programa dela ter letnega izvedbenega načrta, ki obsega finančni načrt z 
obrazložitvijo.  



Lokalni program kulture je dokument načrtovanja kulturne politike, ki 
izhaja iz položaja kulture v občini. S tem dokumentom se ugotovi vloga 
kulture v razvoju občine  ter javni interes zanjo. Lokalni program in 
izvedbeni načrt določata kulturne dejavnosti, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njegovo uresničevanje. Obseg sredstev, ki so za ta namen zagotovljene v 
proračunu občine pa je razviden iz letnega izvedbenega načrta. Sprejeti 
program in izvedbeni načrt predstavljata osnovo za sofinanciranje kulturnih 
programov v občini. 

 
 
Na seji sodeluje: Marko KAVTIČNIK, predsednik Komisije za kulturo 
 
 
Župan  občine predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje v sprejem naslednji 
 
predlog sklepa: Občinski svet Občine Prevalje sprejme Lokalni program kulture v 

Občini Prevalje za obdobje 2015-2018 in Letni izvedbeni načrt kulture 
Občine Prevalje za leto 2015. 
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                                                                                                                    Dr. Matija TASIČ, l.r. 


