Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (U.l. RS,
št. 77/07-UPB1 s spremembami), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 1/2013) ter 16. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013),
je Občinski svet Občine Tržič na svoji ___. redni seji dne ___. ___. 2013 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRŽIČ
ZA LETO 2014
I. UVOD
Letni program kulture v Občini Tržič (v nadaljevanju: LPK) določa javni interes Občine na
področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne
ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z
zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih
dejavnosti v občini.
LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki
so v (so)financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev
predvidenih v občinskem proračunu.
V proračunu Občine Tržič za leto 2014 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi.
Sredstva so namenjena:
 Sofinanciranju in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine;
 Sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture;
 Sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij;
 Financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena;
 Vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
LPK se udejanja prek programov javnih zavodov (Tržiški muzej ter Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja), javnega sklada (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Tržič),
sofinanciranju delovanja društev in njihovih programov ter z vzdrževanjem in investicijami
v kulturno infrastrukturo.
LPK je skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom
Občine Tržič za leto 2014 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe društev.
Javni interes se udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2014 in
letnih programov javnih zavodov na področju kulture.
II. ZAKONSKA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju
javnega interesa v kulturi (v nadaljevanju: ZUJIK). Javni interes na področju kulture je
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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 katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
9. člen ZUJIK narekuje sprejem dokumenta, ki določa javni interes za kulturo in
udejanjanje le-tega prek:
 letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
 javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih programov, kulturnih
projektov,
 aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov
dela,
 javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture ter
 upravnih odločb.
Občina Tržič lokalnega strateškega programa za kulturo s katerim se opredeljujejo
investicije v kulturno infrastrukturo, postavljajo cilj in prioritete kulturne politike ter določi
obdobje za njihovo uresničitev, še ni sprejela. Lokalni strateški program za kulturo se
sprejema za obdobje štirih let, lahko pa vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo
to obdobje.
ZUJIK v 14. členu govori o smiselni uporabi zakona in določa: »Če lokalna skupnost ne
določi drugačne vsebine in postopka lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno
uporabljajo določbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom za kulturo.«
Javni interes na področju kulture uresničujejo država in lokalne skupnosti samostojno na
podlagi zakonodaje, nacionalnega oz. lokalnega programa za kulturo, programa dela ter
letnega izvedbenega načrta, ki obsega finančni načrt z obrazložitvijo (22. člen ZUJIK).
Država oz. lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oz. na način javne
službe in s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom (25.
člen ZUJIK).
III. OPIS PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA
KULTURE
Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 je trenutno v medresorskem
usklajevanju pred vladno potrditvijo in sprejemom v Državnem zboru.
Programi, ki se bodo letu 2014 izvajali v javnem interesu na območju občine Tržič so
naslednji:
1. JAVNI ZAVODI
1.1. Knjižnična dejavnost – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
1.2. Muzejska dejavnost – Tržiški muzej
2. LJUBITELJSKA KULTURA
2.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Tržič
2.2 Zveza kulturnih organizacij Tržič
2.3 Dejavnost društev s področja kulture – Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2014
2.4 Javni razpis za izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala
Občina Tržič za prireditve s področja kulture
3. MEDIJI IN AVDIOVIZUELNA KULTURA
3.1 Občinsko glasilo Tržičan
4. OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

4.1 Obnova in vzdrževanje sakralne in kulturne dediščine in spominskih obeležij
5. VZDRŽEVANJE; OBNOVA IN INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO IN OPREMO NA
PODROČJU KULTURE
5.1 Investicijsko vzdrževanje knjižnice dr. Toneta Pretnarja
5.2 Investicijsko vzdrževanje muzeja – Tržiški muzej
5.3 Investicijsko in redno vzdrževanje - Kulturni center
6. DRUGI PROGRAMI V KULTURI
7. NEPREDVIDENI PROGRAMI IN PROJEKTI
IV. PREGLED LETNIH PROGRAMOV KULTURE GLEDE NA PRORAČUNSKE
POSTAVKE
Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2014, ki so načrtovana v
proračunu Občine Tržič po podprogramih so:
Podprogram Naziv programa Sredstva v letu 2013 v EUR
Številka
podprograma
18029001

Naziv
podprograma
Nepremična
kulturna
dediščina

Vsebina



vzdrževanje spominskih
obeležij
javni razpis za obnovo
objektov nepremične
sakralne dediščine

18029002

Premična
kulturna
dediščina



delovanje Tržiškega muzeja

184.332,00

18039001

Knjižničarstvo in
založništvo



delovanje Knjižnice dr.
Toneta Pretnarja

318.017,55

18039003

Ljubiteljska
kultura



javni razpis za sofinanciranje
ljubiteljske kulture
sofinanciranje delovanja OI
JSKD in ZKO Tržič
kulturna priznanja
javni razpis za sofinanciranje
drugih kulturnih prireditev

81.914,22







Sredstva v letu
2014 (v EUR)
20.350,00

18039004

Mediji in
avdiovizualna
kultura



tiskanje glasila Tržičana

24.265,84

18039005

Drugi programi v
kulturi



delovanje Kulturnega centra
Tržič

67.399,97

V. DRUGE DOLOČBE
1. Sredstva za investicije in vzdrževanje infrastrukture na področju kulture se razdelijo
na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov v proračunu Občine Tržič leto 2014.
2. Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljske kulture,
sofinanciranja izvedbe drugih kulturnih prireditev in sofinanciranje prenove
nepremične sakralne dediščine bo potekala z javnim razpisom. Ostala sredstva se
izplačujejo neposredno na podlagi predloženih programov in pogodb oziroma jih
izvaja občina neposredno preko javnih naročil.
3. Občina Tržič lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2014 tistim izvajalcem, pri
katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili
vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov kulture v letu 2013.
4. Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulture se v celoti razdelijo na podlagi javnega
razpisa in izbora ter vrednotenja programov po Pravilniku o sofinanciranju programov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič (UR.l.RS. 123/04 in 94/05).
5. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in porabijo za
planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi
pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine Tržič ob sprejemanju rebalansa
proračuna sprejme odločitev o prerazporeditvi namenskih sredstev znotraj izvajanja
kulturnih vsebin. Sprememba sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo letnega
programa kulture za leto 2014.
6. Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške
prireditev.
7. Program, ki ni določen v okviru LPK, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če
je v izvedbo programa vključena Občina in gre za program velikega javnega pomena.
V tem primeru se glede sofinanciranja iz proračuna za vsak posamični program oz.
projekt preuči finančne možnosti in določi vire (so)financiranja s strani Občine.
8. Na osnovi sprejetega letnega programa kulture za leto 2014 bo občinska uprava v
lokalnem časopisu in na spletni strani Občine Tržič objavila Javni razpis za
sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
za leto 2014 ter Javni razpis za izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih bo v letu
2014 sofinancirala Občina Tržič za prireditve s področja kulture.
9. LPK začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu Občine Tržič,
uporablja pa se od 1. 1. 2014 naprej. LPK bo objavljen na spletni strani Občine Tržič.
Št. zadeve: 610-0001/2013
Datum: 26. 9. 2013
Mag. Borut Sajovic, l.r.
ŽUPAN

Priloga 1: obrazložitev porabe sredstev po namenih znotraj posameznega podprograma – Letni program kulture
Številka
podprograma

Naziv podprograma

Sredstva v letu 2014
(v EUR) –
za celoten
podprogram

Vsebina

Obrazložitev porabe sredstev po namenih znotraj
posameznega podprograma

18029001

Nepremična kulturna
dediščina

20.350,00



10.350,00 EUR: načrtujemo prestavitev spomenika ustreljenih talcev
na Čegeljšah.
_______________________________________________________

vzdrževanje spominskih obeležij

______________________________

18029002

Premična kulturna
dediščina

184.332,00



javni razpis za obnovo objektov
nepremične sakralne dediščine

10.000,00 EUR: sofinanciranje obnove objektov sakralne in kulturne
dediščine v Občini Tržič – izvedba javnega razpisa.



delovanje Tržiškega muzeja

Sredstva so namenjena tekočim (163.902,00 €) in investicijskim
transferom (20.430,00 €) za delovanje javnega zavoda.
Sredstva, ki predstavljajo tekoče transferje, so namenjena za plače,
prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih, za materialne
stroške ter stroške programov in projektov, ki jih načrtuje izvajati
muzej in sicer: načrtovanje vsebine za prenovo gradu Neuhaus,
sofinanciranje razstav in programov ter organizacijo razstav v galeriji
Atrij, sredstva za nakup muzejskega gradiva za specializirano
knjižnico.
Drugi del postavke predstavlja investicijski transfer, ki pokriva
sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. V 2014 se načrtuje
nakup opreme za Pollakovo kajžo skupaj z menjavo hidroizolacije in
podov. Izvedla se bodo manjša sanacijska dela prostorov
restavratorske delavnice, nadaljevalo se bo z vsebinsko prenovo
obrtnih zbirk.

18039001

Knjižničarstvo in
založništvo

318.017,55



delovanje Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja

Sredstva so namenjena tekočim (302.772,55 €) in investicijskim
transferom (15.245,00 €).
Sredstva, ki predstavljajo tekoče transferje, so namenjena za plače,
prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih, za materialne
stroške ter stroške izvedbe programov in projektov (sprejem
Pretnarjevega nagrajenca, sredstva za nakup knjižničnega gradiva).
Drugi del postavke predstavlja investicijski transfer. V prihodnjem letu

18039003

Ljubiteljska kultura

81.914,22



javni razpis za sofinanciranje
ljubiteljske kulture

načrtujemo izvedbo beljenja knjižnice in prenovo sanitarij v 1.
nadstropju.
Razpis: 35.161,22 EUR
Sredstva se namenijo sofinanciranju redne dejavnosti društev,
izobraževanjem ter kritju obratovalnih stroškov društev.

______________________________

_______________________________________________________



ZKO: 5.584,00 EUR

sofinanciranje delovanja
OI JSKD in ZKO Tržič

Zveza je prostovoljno združenje ljubiteljskih kulturnih društev na
nekem območju. Društva ne plačujejo nikakršne članarine, od Zveze
pa lahko dobijo vso strokovno-tehnično-administrativno pomoč pri
svojem delovanju. V organih Zveze (so)delujejo tržiška kulturna
društva s svojimi predstavniki in odločitve v njej se vedno sprejemajo
s konsenzom.
Delno kritje materialnih stroškov za delovanje ZKO Tržič, ki izvaja
naslednje prednostne naloge:

-

-

zagotavljanje pogojev, pomoč in svetovanje pri
delovanju ljubiteljskih kulturnih skupin in
posameznikov,
usklajevanje delovanja ljubiteljskih kulturnih skupin in
posameznikov,
zastopanje interesov kulturnih društev v javnosti,
vključevanjem novih kulturnih društev v Zvezo,
vključevanje v nacionalno ZKO,
sodelovanje z nacionalno in območno izpostavo JSKD,
sodelovanje članov (društev, skupin in posameznikov)
ZKO Tržič na vseh preglednih območnih, regijskih in
državnih preglednih prireditvah in tekmovanjih,
soorganizacija območnih in regijskih preglednih
prireditev v Tržiču (z OI JSKD),
obveščanje javnosti o svojem delovanju in promocija
ljubiteljske kulture (mediji, spletna stran Zveze).

ZKO Tržič bo svoje naloge uresničevala z organiziranjem in
soorganiziranjem kulturnih prireditev, izdajanjem priložnostnih

18039003

Ljubiteljska kultura

publikacij, izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih
programov, nudenjem strokovne pomoči in informiranjem
društev, spodbujanjem novih oblik in vsebin kulturnega
sodelovanja, sodelovanjem s kulturnimi organizacijami in
društvi Slovencev v zamejstvu, podeljevanjem priznanj za
dosežke na področju kulture ter tekočim spremljanjem
delovanja domačih skupin oz. društev.

81.914,22

OI JSKD: 13.919,00 EUR
Sofinanciranje programa OI JSKD Tržič na podlagi programa, ki ga
odobri Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in programa, ki ga
sprejme OI JSKD Tržič. Vsebuje prireditve in aktivnosti kulturne
dejavnosti, za katero organizacijo skrbi OI JSKD Tržič in se izvajajo
kot območni, področni in državni program JSKD.
_____________________________

______________________________________________________



900,00 EUR
izdelava plaket,
izdelava jubilejnih Kurnikov značk in ustreznih listin
izdelava priponk zmajček in ustreznih listin
sofinanciranje kulturnega program, ki se izvede ob podelitvi

kulturna priznanja

____________________________

_______________________________________________________



javni razpis za sofinanciranje
ljubiteljske kulture

21.350,00 EUR
Sofinanciranje projektov, ki jih društva prijavijo na javni razpis za
kulturo.



javni razpis za sofinanciranje
drugih kulturnih prireditev

5.000,00 EUR
Sofinanciranje prireditev in dogodkov s področja kulture, ki jih
prijavitelji prijavijo na javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in
dogodkov.

18039004

Mediji in
avdiovizualna kultura

24.265,84



tiskanje glasila Tržičana

Sredstva so namenjena kritju stroškov izdajanja občinskega glasila
Tržičan (sodelovanje pri urejanju in pripravi novinarskih vsebin,
lektoriranje, priprava za tisk, tisk in distribucija, plačilo stroškov dela
odgovornega urednika). V letu 2014 bo izšlo 8 številk. V planu je tudi
izdaja ene številke Tržiškega glasa, ki ima širši, regionalni doseg.

18039005

Drugi programi v
kulturi

67.399,97



delovanje Kulturnega centra Tržič

Sredstva so namenjena za kritje vzdrževalnih ter obratovalnih
stroškov pri delovanju KCT:
- nabava sanitetnega materiala ter stroški čiščenja (10.650 €),
- energija, voda, komunala (36.723,22 €),
- hišniške storitve BIOS (11.276,75 €)
- nakup opreme: DVD predvajalnik in reflektorji (1.150,00 €)
- investicijsko vzdrževanje in obnove (7.600,00 €)

