
 
 

 

 

 

 

 

Številka:  610-1/2022-1        

Datum:     12.01.2022 

 

Članicam in članom občinskega sveta 

Občine Straža 

 

 

Zadeva: Predlog Letnega programa kulture v Občini Straža za leto 2022 

 

Namen:  Obravnava in sprejem  

 

Pravna osnova:  

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 

77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 IN 21/18-ZNOrg), 

• Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 Odl. US., 87/11 – ZavMS, 

47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19-odl. US in 67/19-odl. USin 

82/21), 

• Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 

92/15) 

• Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov  v Občini Straža 

(Uradni list RS št. 66/07), 

• Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2022 

• Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) 

 

 

Predlagatelj:   Dušan Krštinc – župan  

 

Poročevalec:  Andreja Kren  

 

Obrazložitev: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da je javni interes 

na področju kulture interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih 

dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za 

kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se 

uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. 

Letni program kulture je skupaj z Odlokom o proračunu Občine Straža,  

Pravilnikom o vrednotenju kulturnih programov in projektov  v Občini straža 

podlaga za  razdelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih programov. Javni 

interes za kulturo se udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za 

financiranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 2022 in letnih 

programov javnih zavodov s področja kulture. 

Izvajalci letnega programa kulture so: javni zavodi, društva in druge 

organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti. 

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 

občine imajo društva, javni zavodi ter Javni sklad za ljubiteljske dejavnosti 

RS, ki sprejemajo svoj letni program.  
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201077&stevilka=4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201090&stevilka=4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4807


 

 

 

Sredstva iz proračuna se koristijo na podlagi pogodb.  

 

 

Finančne posledice:  

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Straža za leto 2022. 

 

 

 

Predlog sklepa:  

 

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program kulture v Občini Straža za leto 2022. 

 

 

 

 

 Župan 

 Dušan Krštinc   

 

Priloge: 

 

- Predlog Letnega programa kulture v Občini Straža za leto 2022 

 


