Datum: 06. 02. 2019
Številka: 610-1/19
OBČINSKI SVET OBČINE SODRAŽICA
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo
Statutarno pravna komisija

Zadeva:

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2019

Pravna podlaga:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10,
111/13, 68/16 in 61/17),
- Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08, 17/14 in 93/14),
- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011).
I.

UVOD

1. RAZLOGI ZA SPREJEM LETNEGA PROGRAMA
Letni program kulture v Občini Sodražica (v nadaljevanju: letni program kulture) določa
javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin,
spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske kulture in kulturne dediščine, ki se
uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje
kulturnih dejavnosti v občini.
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 77/07-UPB1, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/1010, 111/13, 68/16 in 61/17) se izvajanje programa kulture na lokalni ravni določi z
Letnim programom kulture. Ta določa kulture programe, ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu Občine Sodražica.
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II.

BESEDILO LETNEGA PROGRAMA

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB1, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10,
111/13, 68/16 in 61/17) (v nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o proračunu Občine Sodražica za
leto 2019 in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11) je občinski svet Občine
Sodražica na svoji redni ……….. seji dne, ……………………… sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2019
1. UVOD
Letni program kulture v Občini Sodražica (v nadaljevanju: letni program kulture) določa javni
interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja
kulturne ustvarjalnosti, ljudske kulture in kulturne dediščine, ki se uresničuje z
zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih
dejavnosti v občini.
Letni program kulture se udejanja preko programov javnega zavoda (Knjižnica Miklova hiša)
in javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica.
Javni interes za kulturo se v Občini Sodražica uresničuje z zagotavljanjem pogojev za
kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno
identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom Občine Sodražica za leto 2019.
2. PRAVNE PODLAGE
Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je ZUJIK, ki določa, da javni interes za
kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni
razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne
skupnosti. Lokalne skupnosti zagotavljajo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti:
- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin na področjih, ki jih določajo posebni
zakoni (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.),
- s podpiranjem ljubiteljske kulturne dejavnosti in drugih kulturnih potreb prebivalstva, ki jih
ugotovijo s svojim programom za kulturo,
- z zagotavljanjem javnih kulturnih dobrin širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne
umetnosti, novi mediji ipd.) v skladu s svojimi zmožnostmi in
-z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
V skladu in na podlagi 9. člena ZUJIKa se izvajanje javnega interesa za kulturo v Občini
Sodražica določi z letnim programom kulture, ki določa programe kulture, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu Občine Sodražica.
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3. CILJI IN USMERITVE
Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani Občina Sodražica
lahko uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po
dostopnosti do kulturnih dejavnosti v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v
občini.
Naloge občine so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega
interesa na področju kulture še:
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske kulture
ter zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost,
- omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov
in projektov,
- omogočanje dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov
nosilcev dejavnosti.
Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:
- z Javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica spodbujala dejavnosti na področju kulture,
- s primerno odmerjenimi proračunskim sredstvi zagotavljala delovanje zavodov, ki delujejo
na območju občine (Knjižnica Miklova hiša).
4. OBSEG FINANCIRANJA
Občina Sodražica z Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 zagotavlja
proračunska sredstva za izvajanje Letnega programa kulture v Občini Sodražica za leto 2019.
Iz občinskega proračuna Občine Sodražica se za leto 2019 zagotovijo sredstva za naslednje
programe v kulturi:
1. knjižničarstvo in založništvo,
2. ljubiteljska kultura,
3. mediji in avdiovizualna kultura.
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo naslednje vsebine opredeljene v letnem
programu kulture:
4.1. Knjižničarstvo in založništvo:
V skladu z ZUJIKom in Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/15) je občina
dolžna zagotavljati redno knjižničarsko dejavnost. Knjižničarsko dejavnost za Občino
Sodražica izvaja Knjižnica Miklova hiša, katere soustanovitelji smo in v okviru katere deluje
Knjižnica Sodražica. Občani lahko z obiskom Knjižnice Sodražica zadovoljijo potrebo po
informiranju, izobraževanju, razvedrilu, razvijanju pismenosti. Proračunska sredstva so
namenjena za nakup knjižničnega gradiva ter stroške delovanja Knjižnice Sodražica (plače).
Finančna sredstva bodo dodeljena Knjižnici Miklova hiša na podlagi finančnega načrta
javnega zavoda in mesečnih zahtevkov.
4.2. Ljubiteljska kultura
V Občini Sodražica se:
kulturnim društvom,
ostalim društvom, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
zvezam kulturnih društev,
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javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
registriranim samostojnim kulturnim ustvarjalcem,
sofinancirajo njihovi programi na področju kulture, z vsakoletnim javnim razpisom.
-

Društva se prijavijo na razpis, s katerim sofinanciramo sledeče kulturne dejavnosti:
- redna dejavnost,
- pevska dejavnost,
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- plesna, folklorna in instrumentalna dejavnost,
- filmska, likovna in fotografska dejavnost,
- recitacijska in literarna dejavnost,
- kulturne prireditve in projekti.
4.3. Mediji in avdiovizualna kultura
Občina Sodražica skuša svoje občane obveščati o dogajanjih v domačem okolju, kar
omogoča z glasilom Suhorobar. V letu 2019 je predviden izid šestih številk občinskega
glasila. Naklada Suhorobarja znaša 900 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsa
gospodinjstva, društva, organizacije, ustanove, javni zavodi, pa tudi sosednje občine in
nekatera podjetja ter posamezniki izven občine. V ta namen se zagotavljajo sredstva za
avtorske honorarje, tisk…
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so namenjena za pokritje stroškov obveščanja
javnosti na lokalni televiziji o dogajanjih v občini, v skladu z Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št.
110/06-UPB1, 90/10 Odl.US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 47/12, 22/16 in 39/16) in drugimi
pravnimi akti lokalne skupnosti. Finančna sredstva se R Kanalu d.o.o., Radiu Univox in Urban
nakažejo preko mesečnih zahtevkov na podlagi sklenjene pogodbe.
5. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2019
Področje/Izvajalec
1.
Knjižničarstvo in založništvo
Miklova hiša
- redna dejavnost
- sredstva za nabavo knjižničnega gradiva

Proračunska sredstva v EUR

2.

Ljubiteljska kultura

10.000,00

3.

Mediji in avdiovizualna kultura
Občinski glasilo Suhorobar
R Kanal d.o.o.
Radio Univox
Radio Urban

-

30.000,00
26.000,00
4.000,00

11.600,00
10.000,00

6. DRUGE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture se razdelijo v celoti na podlagi
izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu s Pravilnikom za
vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št.
14/08, 17/14 in 93/14) in Merili za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
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Društva, ki se bodo sofinancirala iz sredstev lokalne skupnosti, so dolžna po opravljenih
nalogah oz. časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti ter predložiti poročila o izpeljavi programov in prireditev v preteklem letu in
izkazati namensko porabo sredstev.
Letni program kulture v Občini Sodražica začne veljati naslednji dan po sprejemu na
Občinskem svetu Občine Sodražica.
Letni program kulture v Občini Sodražica za leto 2019 se objavi na spletni strani občine.
Številka zadeve: 610-1/19
Sodražica,…………………
Župan Občina Sodražica
Blaž Milavec
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III.

OBRAZLOŽITEV

Letni program kulture, ki se bo izvajal v občini Sodražica v letu 2019, je sestavljen iz treh
sklopov, in sicer se bodo iz sredstev občinskega proračuna sofinancirale naslednje
vsebine:
1. Knjižničarstvo in založništvo obsega sredstva namenjena za nakup knjižničnega
gradiva ter stroške delovanja Knjižnice Miklova hiša - Knjižnica Sodražica
2. Ljubiteljska kultura - se sofinancirajo programi na področju kulture, z vsakoletnim
javnim razpisom. Društva se prijavijo na razpis, s katerim sofinanciramo naslednje
dejavnosti: redno, pevsko, gledališko, lutkovno, plesno, folklorno, instrumentalno,
filmsko, likovno, fotografsko, recitacijsko in literarna dejavnost ter kulturne prireditve in
projekte.
Na podlagi sprejetega proračuna in letnega programa kulture komisija, ki jo imenuje
župan, pripravi in izvede javni razpis za izvajalce programa ljubiteljske kulture. Komisija
poda predlog odločbe o izboru izvajalcev, ki jo izda direktor občinske uprave. Župan z
izvajalci po končanem razpisu sklene pogodbo o izvajanju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica.
3. Mediji in avdiovizualna kultura zajema izdajanje občinskega glasila Suhorobar,
stroški oglaševalskih storitev in stroški objav na R Kanalu d.o.o., Radiu Univox in Urbanu.
IV.

PREDLOG SKLEPA

Po končani obravnavi predlagam, da Občinski svet Občina Sodražica sprejme naslednji
SKLEP
Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2019.

Pripravila:
Petra Marn

Župan
Blaž Milavec l.r.
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