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PRAVNA 
PODLAGA: 

9. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2019  
19. člen Statuta Občine Zreče  

PRILOGA: Letni program kulture v Občini Zreče za leto 2019 

NAMEN: Predlog za sprejem 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Sandra Vidmar Korošec 

POROČEVALKA: Sandra Vidmar Korošec 

STALIŠČE 
PRISTOJNE 
KOMISIJE: 

Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo je na 1. 
redni seji, dne 12. 3. 2019 obravnavala predlog Letnega programa 
kulture v Občini Zreče za leto 2019 in nanj ni imela pripomb. 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme predlog 
Letnega programa kulture v Občini Zreče za leto 2019 v 
predlagani obliki. 
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I. OBRAZLOŽITEV 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/2007)  se javni interes za kulturo določa z zakoni ter z nacionalnimi in 
lokalnimi programi za kulturo. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi: 

- letnih izvedbenih načrtov lokalnih skupnosti,  
- javnih razpisov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, 
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih 

programov dela, 
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, 
- upravnih odločb. 

 
Na podlagi navedenega je občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 27.3.2019 sprejel 
Lokalni program kulture Občine Zreče za obdobje 2019-2022. V 9. točki je tako 
navedeno, da se v Občini Zreče javni interes uresničuje predvsem z zagotavljanjem 
pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in 
kulturno identiteto. V tej smeri je bil pripravljen tudi predlog proračuna Občine Zreče 
za leto 2019 za področje kulture.  

 
 

II. FINANČNE POSLEDICE 
 
Sprejem Letnega programa kulture v Občini Zreče za leto 2019 na proračun Občine 
Zreče za leto 2019 ne bo imel nobenega vpliva.  
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III. PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE 
 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 
 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Odlok o proračunu Občine Zreče za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/18) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16, 26/18) je Občinski svet Občine 
Zreče na ……. redni seji dne ……… sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM KULTURE 
V OBČINI ZREČE ZA LETO 2019 

 
 

1. UVOD 
 
Letni program kulture Občine Zreče za leto 2019 (v nadaljevanju: LPK) določa javni 
interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanje 
kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se 
uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostornih pogojev za 
izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.  
 
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, 
uprizoritvenih, glasbenih in drugih umetnosti ter področje knjižničarstva in 
založništva.  
 
LPK je skupaj s Pravilnikom za vrednotenje  programov  v ljubiteljski kulturi v Občini 
Zreče (Uradni list RS, št. 63/00, 16/05) in Proračunom Občine Zreče za leto 2019 
podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dogodke. Javni interes za kulturo se 
udejanja na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zreče za leto 2019 in zagotavlja, da bo 
Občina Zreče iz občinskega proračuna izvajalcem kulturnih aktivnosti preko razpisa 
namenila 15.000,00 EUR sredstev (proračunska postavka E2).  
 
Javni interes za zagotavljanje kulturnih dobrin uresničuje Občina Zreče tudi z 
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture. 
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1.1   Izvajalci letnega programa kulture 
 
Izvajalci letnega programa kulture so: 

- kulturna društva, 
- druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno 

dejavnost, 
- javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja 

neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost, 
- posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih 

izvajalcev javnih kulturnih projektov pri ministrstvu za kulturo, 
- druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.  

 
 

1.2   Programi, ki se bodo v letu 2019 izvajali v javnem interesu 
 
Programi, ki se bodo v Občini Zreče izvajali v javnem interesu so: 

- ohranjanje kulturne dediščine, 
- knjižničarstvo in založništvo, 
- ljubiteljska kultura (dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI 

Slov. Konjice in spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in drugih aktivnosti 
društev), 

- drugi programi v kulturi. 
 
 

2. CILJI IN USMERITVE 
 
Cilj LPK je zagotavljanje pogojev za to, da občani Občine Zreče 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 Zreče so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev v občini za 
uresničevanje javnega interesa na področju kulture še: 

- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske 
kulture, nesnovne kulturne dediščine in inovativnih projektov ter zagotavljanje 
določenih sredstev za njihovo dejavnost, 

- omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih 
programov in projektov, 

- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja 
programov in projektov nosilcev dejavnosti. 

 
Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo Občina Zreče: 

- z javnim razpisom za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Zreče za leto 2019 spodbujala oz. ohranjala 
dejavnosti na področju kulture, 

- z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov, ki 
delujejo na območju občine (Splošna knjižnica Slov. Konjice, enota Zreče) in 
javnega sklada (JSKD, OI Slov. Konjice), 
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3. OPIS PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA 
KULTURE 

 
Programi, ki se bodo v letu 2019 izvajali v javnem interesu na območju občine Zreče 
so naslednji: 
 

1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
1.1 Obnova in vzdrževanje kulturne dediščine in spominskih obeležij 
2. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO 
2.1 Knjižnična dejavnost – Splošna knjižnica Slov. Konjice, enota Zreče 
2.2  Založniška dejavnost 
3. LJUBITELJSKA KULTURA 
3.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Slov. Konjice 
3.2 Dejavnost društev s področja kulture – izvedba javnega razpisa za zbiranje 

ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zreče 
za leto 2019 

4. DRUGI PROGRAMI V KULTURI 
4.1 Občinske kulturne prireditve 
4.2 Stroški vzdrževanja večnamenske dvorane 

 
 

4. PREGLED LETNIH PROGRAMOV KULTURE GLEDE NA PRORAČUNSKE 
POSTAVKE 

 
Finančna sredstva za izvedbo programa kulture v letu 2019, ki so načrtovana v 
proračunu Občine Zreče po podprogramih so: 
 
Nepremična kulturna dediščina:   

- E5    Ohranjanje kulturne dediščine   2.000,00 EUR 
 
Knjižničarsko in založništvo: 

- E1  Knjižnica Zreče   45.000,00 EUR 
- E7  Založniška dejavnost   5.000,00 EUR 
- E10 Lokalni časopis  5.000,00 EUR 

 
Ljubiteljska kultura: 

- E9  JSKD, OI Slov. Konjice   3.000,00 EUR 
- E2  Programi društev     15.000,00 EUR 

 
Drugi programi v kulturi 

- E3    Prireditve in gostovanja   3.500,00 EUR 
- E71  Skumavčevi likovni dnevi na Resniku  3.000,00 EUR 
- E4    Vzdrževanje večnamenske dvorane  4.000,00 EUR 
- EB    Godba na pihala, vzdrževanje doma in materialni stroški  13.200,00 EUR 
- EF    Vodovnikova nagrada  600,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

5. DRUGE DOLOČBE 
 
1. Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljske kulture, 
sofinanciranja izvedbe drugih kulturnih prireditev bo potekala z javnim razpisom. 
Ostala sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi predloženih programov in 
pogodb oziroma jih izvaja občina neposredno preko javnih naročil.  
 
2. Občina Zreče lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2019 tistim 
izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da 
niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske 
kulture v letu 2018.  
 
3. Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulture se v celoti razdelijo na podlagi 
javnega razpisa in izbora ter vrednotenja programov po Pravilniku za vrednotenje  
programov  v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče. 
 
4. 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 Zreče 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 2019.  
 
5. Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške 
prireditve.  
 
6. Program, ki ni določen v okviru LPK se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, 
če je v izvedbo programa vključena Občina Zreče 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 Zreče. Sprememba sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo letnega 
programa kulture za leto 2019.  
 
7. Na osnovi sprejetega LPK za leto 2019 bo občinska uprava v lokalnem časopisu in 
na spletni strani Občine Zreče objavila javni razpis za zbiranje ponudb programov s 
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zreče za leto 2019. 
 
8. LPK za leto 2019 začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu 
Občine Zreče. 
 
LPK za leto 2019 bo objavljen na spletni strani Občine Zreče.  
 
 
Številka: 610-0004/2019 
Zreče, .... 

 
 

Župan Občine Zreče 
                                                                                                   mag. Boris Podvršnik 

 
 

 


