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Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK) med drugim
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.
Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:
- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,
- slovensko kulturno identiteto,
- skupen slovenski kulturni prostor,
- mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnost v mednarodnem
prostoru.
Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo
in se udejanja predvsem na podlagi:
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
- javnih razpisov in javnih pozivov 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.
Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti:
- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin ter
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
66. člen ZUJIK-a predpisuje pristojnosti občin, in sicer da občina zagotavlja najmanj tiste
javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi,
ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi
druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena
(uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na

objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.
Letni izvedbeni program kulture Občine Kranjska Gora izhaja iz sprejetega Proračuna
Občine Kranjska Gora za leto 2018 saj je obseg financiranja kulturnih dejavnosti odvisen od
višine zagotovljenih sredstev v Proračunu. Javni razpis bo izveden v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora in sprejetimi Merili
in kriteriji.
V Proračunu Občine Kranjska Gora so sredstva za kulturo opredeljena na področjih: 0403
Druge skupne administrativne službe, 040331 Ljudski dom; 1802 Ohranjanje kulturne
dediščine; 1803 Programi v kulturi.
Letni program kulture se udejanja z izvajanjem programov javnih zavodov (Gornjesavski
muzej Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice), s
sofinanciranjem delovanja kulturnih društev, Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora,
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, drugih programov v kulturi pa tudi z investicijskim
vzdrževanjem in investicijami v kulturno infrastrukturo.
Glede na zgoraj navedeno in v skladu s 16. členom Statuta Občine Kranjska Gora
predlagamo, da Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme naslednji
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Priloge:
- Letni izvedbeni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2018

Na podlagi 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS
št. 96/2002 s spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št.31/2017) je
Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji ____. seji dne _______sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2018
1.
Letni program kulture za leto 2018 se udejanja preko programov javnih zavodov, javnega
razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v skladu s
sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska
Gora, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
Javni interes za kulturo Občine Kranjska Gora se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za
kulturno ustvarjalnost, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, dostopnost kulturnih
dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s
sprejetim proračunom za leto 2018.
2.
Tako se bodo iz sredstev proračuna financirale različne kulturne vsebine:
- dejavnosti in projekti kulturnih društev,
- knjižnična in muzejska dejavnost,
- gledališka dejavnost,
- glasbena dejavnost,
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti- OI Jesenice,
- prireditve občinskega pomena,
- varovanje in obnova kulturne dediščine,
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
3.
Izvajalci letnega programa kulture so:
- javni zavodi na področju kulture: Gornjesavski muzej Jesenice, Občinska knjižnica
Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
- ljubiteljska kulturna društva,
- Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD OI Jesenice) in
- Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora.
4.
LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2018
(FINANČNI NAČRT v EUR)
postavka

Namen

0403

Druge skupne administrativne službe

040331

LJUDSKI DOM

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

247.258,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina

59.000,00

180210

VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV

EUR

%

57.300,00

10,54

13.000,00

2,39

180211

OBNOVA FASAD

30.000,00

5,52

180212

OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE

16.000,00

2,94

18029002 Premična kulturna dediščina

188.258,00

180220

GORNJESAVSKI MUZEJ

188.258,00

1803

Programi v kulturi

239.098,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
180310

161.310,00

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

161.310,00

18039002 Umetniški programi
180320

GLEDALIŠČE TONE ČUFAR

180321

MEDOBČINSKO SODELOVANJE

34,63

29,67

23.793,00

18039003 Ljubiteljska kultura

21.224,00

3,90

2.569,00

0,47

53.995,00

180330

DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

14.905,00

2,74

180331

MATERIALNI STROŠKI KUD-OV

11.460,00

2,11

180332

KULTURNI PROJEKTI

19.900,00

3,66

180333

PIHALNI ORKESTER

7.730,00

1,42
100,00

SKUPAJ

Sredstva na postavki 040331. Ljudski dom so namenjena za redno vzdrževanje in upravljanje
objekta ter za plačilo tekočih stroškov (voda, kurjava, elektrika, komunalne storitve…).
Sredstva na postavki 180210. Vzdrževanje grobišč, spominskih parkov so namenjena
vzdrževanju spomenikov in grobišč, urejanju okolice in zasaditvi rož, ter vzdrževanju vojnih
grobišč pri Ruski kapeli in pod Erjavčevo kočo (na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).
Sredstva na postavki 180211. Obnova fasad so na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove
fasad na objektih v Občini Kranjska Gora namenjena za obnovo fasad na območju občine
Kranjska Gora.
Sredstva na postavki 180212. Obnova objektov kulturne dediščine pa so namenjena obnovi
znamenj in kapelic (objektov sakralne stavbne dediščine) in sicer na podlagi konzervatorskih
pogojev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Ostali programi in projekti, ki se bodo izvajali v Občni Kranjska Gora pa so podrobneje
opredeljeni v Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018.
5.
Delitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti in projektov kulturnih društev bo potekala z
javnim razpisom. Ostala sredstva pa se izplačujejo na podlagi programov in pogodb, oziroma
jih občina izvaja preko javnih naročil.
Številka:
Kranjska Gora, dne 30.11.2017

Župan
Janez Hrovat

