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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 
Številka: ___________ 

Oplotnica, 11. 5. 2012 

 

OBČINA OPLOTNICA 

OBČINSKI SVET 

 

 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI OPLOTNICA 

 

Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je 14. člen Zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo. Letni program kulture določa programe na področju kulture, ki se sofinancirajo iz 

javnih sredstev, določa pa tudi obseg in vrsto posamezne dejavnosti, ki se sofinancira iz občinskega 

proračuna. Javni interes na področju kulture je 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.  

Program ljubiteljske kulture Občine Oplotnica je skupaj s Pravilnikom za vrednotenje programov v 

ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica in proračunom občine za leto 2012 podlaga za razdelitev 

sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja 

predvsem na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov za leto 2012 in letnih programov javnih zavodov.  

Predlagani sklep konkretizira porabo sredstev za kulturne programe v občini, katerega višina je 

določane v proračunu za tekoče leto. Izvajalce za izvedbo ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega 

programa kulture v Občini Oplotnica izberemo na podlagi javnega razpisa, vrednotenje prijavljenih 

programov pa se opravi na osnovi  Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini 

Oplotnica v okviru razpoloţljivih sredstev v proračunu. Z izbranimi izvajalci se vsako leto sklenjene 

pogodbe o sofinanciranju.  

 

Predvidena sredstva za posamezne vrste programov so razdeljene na osnovi števila in obsega 

posameznih programov v društvih v občini, na osnovi podatkov iz preteklega leta.  

  

Predlagani sklep nima posebnega finančnega učinka, saj je osnova za izbiro  izvajalcev letnega 

programa kulture v občini določena v Pravilniku za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v 

Občini Oplotnica, ki ga je sprejel občinski svet. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloţene gradivo in v zvezi z njim sprejme naslednji 

 

SKLEP: 

 

»Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlagani letni program ljubiteljske kulture Občine 

Oplotnica za leto 2012« 
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJK) (Ur. l. RS, št. 96/2002, 

129/2010 – UPB), Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Oplotnica 

(Uradni list RS, štev. 97/2007) in Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2012 (Ur,l.RS, 

št.27/2012) je Občinski svet občine Oplotnica, na svoji __. redni seji, dne __________ sprejel 

 

 

PROGRAM 

LJUBITELJSKE KULTURE OBČINE OPLOTNICA 

za leto 2012 

 

 

I. UVOD 

 
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo.  Javni interes na področju kulture je 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.  

Program ljubiteljske kulture Občine Oplotnica je skupaj s Pravilnikom za vrednotenje programov v 

ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica in proračunom občine za leto 2012 podlaga za razdelitev 

sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja 

predvsem na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov za leto 2012 in letnih programov javnih zavodov.  

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 

nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, 

avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev na področju zaloţništva in knjiţničarstva, 

kinematografije in na drugih področjih kulture.  

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin, občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrţevanjem 

javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrţevanje, kulturna dediščina). 

Izvajalci letnega programa kulture so: javni zavodi, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,  kulturna 

društva  in druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. 

II. CILJ OBČINSKEGA PROGRAM KULTURE 

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa,  je zagotavljanje pogojev, 

da občina Oplotnica postane kulturne središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj 

interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v 

lokalnem okolju. Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci 

kulturnih dejavnosti v občini. 

III.  OBSEG SREDSTEV ZA LJUBITELJSKO KULTURO IN RAZDELITEV 

 

1. Občina Oplotnica z Odlokom o proračunu občine Oplotnica za leto 2012, v proračunski 

postavki 0082900/412000, zagotavlja proračunska sredstva občine Oplotnica, ki so namenjena 

ljubiteljski kulturi v občini Oplotnica za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, v višini 

15.100,00 €. 

 

2. Občina Oplotnica zagotavlja dodatna sredstva za izvajalce programov ljubiteljske kulture v 

proračunski postavki 0082110 ostale dejavnosti s področja kulture, v višini 1.700,00 € in sicer 

za: 
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 financiranje izvedbe prireditve ob podelitvi javnih priznanj za doseţke na področju 

ljubiteljske kulture 

 sofinanciranje materialnih stroškov kulturnih dejavnosti, ki niso vključene v rednih 

programih kulturnih društev (tekmovanje otroških pevskih zborov – JS RS ZKD, 

razstave,….) 

 sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture  in 

 ostale nepredvidene dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 

3. Občina zagotavlja prostore v Kulturno turističnem centru, ter namenja sredstva za materialne 

stroške  na proračunski postavki   0082160 – delovanje KTC 9.990,00 €. 

   

IV.  SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE  

Upravičencem se sredstva odobrijo v višini, kot jo opredeljuje Pravilnik za vrednotenje 

programov v ljubiteljski kulturi v občini Oplotnica (točkovni sistem), ob upoštevanju naslednjih 

dodatnih opredelitev oziroma pridobljenih točk za: 

1. honorar strokovnih delavcev na priznano vajo 

2. programski stroški na vajo 

3. pavšal za programske stroške na sezono  

4. pavšal za materialne stroške na sezono 

5. izredni doseţki 

6. izobraţevanje 

 

Med nastope v sezoni spadajo: 

 udeleţbe na območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah in 

tekmovanjih iz programskega področja, katerih organizator oz. soorganizator je bil Javni 

sklad RS za kulturne dejavnosti; 

 nastopi na javnih prireditvah in udeleţbe na mednarodnih strokovnih revijah in 

tekmovanjih, ki so neprofitnega značaja in za katere obstaja javni interes; 

 organizacija javnih razstav na območju občine Oplotnica, ki so neprofitnega značaja, se 

na njih predstavljajo člani društva in je bila zanje podana strokovna ocena. 

 

Pri sofinanciranju programov ljubiteljske kulture so upoštevani tudi stroški izvedbe tradicionalnih 

prireditev (Srečanje ljudskih pevcev v Koritnem v predvideni višini 1.700,00 €). 

Podatke pod 1. alinejo pridobi izvajalec razpisa pri Območni izpostavi Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica. Podatke pod 2. in  3. alinejo morajo izvajalci programov v 

prijavi na razpis občine ustrezno dokumentirati.  

 

Vsi upravičenci morajo za pridobitev zgoraj predvidenih sredstev kandidirati na razpisu. 

Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazovala na osnovi sklenjene pogodbe. 

 

V. SOFINANCIRANJE OSTALIH DEJAVNOSTI S PODROČJA KULTURE  

1. Za izvedbo prireditve ob podelitvi kulturnih priznanj  in prireditev ob okroglih obletnicah 

delovanja društva se zagotovijo sredstva v višini 650,00 €. 

2. Za udeleţbo na tekmovanjih otroškega pevskega zbora se zagotovijo sredstva za financiranje 

materialnih stroškov (prevoz, malica, …) v višini 500,00 € 

3. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, ki niso vključeni v rednih programih kulturnih društev 

in ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so prireditve in drugo se zagotovijo 

sredstva 550,00 €. 
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Nastanek obveznosti za materialne stroške je potrebno dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi 

listinami (pogodbe, računi, …). 

 

Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazovala na osnovi zahtevka, kateremu bodo 

priloţene verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti in dokazujejo 

namensko rabo sredstev. 

 

VI. SOFINANCIRANJE PROSTOROV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

 

Planirana proračunska sredstva v višini 9.990,00 € so namenjena za pokrivanje materialnih 

stroškov prostorov Kulturno turističnega centra v katerih se izvajajo dejavnosti ljubiteljske 

kulture. 

 

 

VII. VELJAVNOST IN UPORABA 

 

Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za 

izvedbo razpisa za razdelitev proračunskih sredstev za kulturne programe v Občini Oplotnica za 

leto 2012 

 

Številka: S:  

Oplotnica, dne                                                                                 Ţ u p a n 

        Občine Oplotnica 

                            Matjaţ Orter       

 


