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PREDLOG LETNEGA LOKALNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI LOGATEC ZA LETO
2015

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec
za leto 2015
Občinski svet Občine Logatec s sprejemom odloka o občinskem proračunu za leto 2015 potrdi
višino sredstev, ki so namenjena za zagotavljanje javnega interesa na področju kulture.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/1, 20/11 on 111/13) (v nadaljevanju: ZUJIK) v 9. členu opredeljuje,
da se javni interes določa z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo, udejanja pa 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 in upravnih odločb. 14. člen ZUJIK določa, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni
program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne
usmeritve, ki presegajo to obdobje. Občina Logatec predvideva pripravo in javno obravnavo
večletnega programa za kulturo v letu 2015. Do sprejetja večletnega programa veljajo za področje
kulture določila letnega programa.

2. Cilji in načela Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2015
Z Letnim lokalnim programom kulture v občini Logatec za leto 2015 se določi javni interes na
področju kulture za leto 2015. Opredeli se splošne vsebinske in finančne kratkoročne smernice ter
način dodelitve sredstev po posameznih podprogramih kulture, kot je navedeno v proračunu
Občine Logatec za leto 2015.

3. Ocena finančnih in drugih posledic Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec
za leto 2015
Sprejem Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2015 nima dodatnih
finančnih posledic. V sprejetem Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2015 so vsebine in
zneski, ki so navedeni v Letnem lokalnem programu kulture v občini Logatec za leto 2015,
podrobneje opredeljeni in njihov ekonomski namen posebej obrazložen.
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II. BESEDILO ČLENOV
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št.
77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
ZUJF) in 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na svoji __. redni seji, dne __. __. 2015, sprejel
LETNI LOKALNI PROGRAM KULTURE V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2015
1.

UVOD

(1) Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2015 opredeljuje vsebino in enoletni
obseg ter namen sredstev, določenih v občinskem proračunu za leto 2015, namenjenih za
zagotavljanje javnega interesa na področju kulture.
(2) Letni lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki postavlja cilje
in prioritete kulturne politike ter določa javni interes na področju kulture na območju občine
Logatec, ki obsega pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do
kulturnih programov, zagotavljanje splošno izobraževalne knjižnične dejavnosti ter v skladu z
zakonom skrb za kulturno dediščino na svojem območju. Javni interes se udejanja predvsem na
podlagi letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz 22. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) (v nadaljevanju: ZUJIK), 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
in upravnih odločb.
(3) Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih
dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje.
(4) Kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih
potreb na področju kulture. Javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem interesu
zagotavlja država oziroma lokalna skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim
kulturnim projektom.
(5) Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država
oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode.
(6) Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega
spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna
skupnost.
(7) Financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
(8) Javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi.
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2.

JAVNI INTERES, CILJI IN PRIORITETE TER UKREPI KULTURNE POLITIKE

2.1 KULTURNA DEDIŠČINA
Javni interes
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13 (v
nadaljevanju: ZVKD-1)) opredeljuje, da je varstvo dediščine v javno korist.
Javna korist varstva dediščine obsega:
- identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in
interpretiranje,
- ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo,
- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim
in invalidom,
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
- vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje,
- celostno ohranjanje dediščine,
- spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij ter
- sodelovanje javnosti v zadevah varstva.
ZVKD-1 med drugim določa, da so dediščina dobrine, podedovane iz preteklosti, ki so opredeljene
kot odsev in izraz vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in
tradicij narodov na določenem območju. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz
medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Dediščina se deli na materialno in živo
dediščino. Materialno dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina. Predmet javne
koristi za varstvo posamezne stvari ali vrednote pa so registrirana dediščina, nacionalno bogastvo,
spomeniki (ki se delijo na dve kategoriji (1. nepremični in 2. premični spomeniki in žive
mojstrovine), varstvena območja dediščine in arheološke ostaline.
Na območju občine Logatec sodi med registrirano dediščino 212 enot, od tega jih je 13 razglašenih
za spomenik (nepremični). Spomeniki lokalnega pomena, ki jih je 12, so: cerkev sv. Katarine s
pokopališčem na Medvedjem Brdu, Domačija Laze 1 (Lekanova domačija), Domačija Rovte 2
(Šlibarjev mlin), Grad Logatec, hiša Petkovec 59, Ipavčeva hiša, Domačija Ravnik 12 (Domačija
Urbanovc), Domačija Ravnik 2 (Plešnarjeva domačija ), podružnična cerkev sv. Barbare na
Ravniku pri Hotedršici, Tollazzijeva štirna, zaporni zid s stolpom na Lanišču in Zemljanka pri hiši
Hotedršica 88. Spomenik državnega pomena je Tomažinov mlin v Hotedršici, medtem ko Domačija
Kalce 2 (Mihova domačija) od 28. 9. 2013 ni več spomenik državnega pomena, ampak ostaja
varovana samo še kot registrirana dediščina. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi
Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena je Vlada RS objavila v Uradnem listu
RS, št. 79/2013.
Enote dediščine se delijo na varstvena območja, ki jih je 38 in objekte, ki jih je znotraj meja občine
Logatec 174.
Tipsko pa so enote kulturne dediščine razdeljene na arheološko dediščino (38 enot), memorialno
dediščino (42 enot), profano stavbno dediščino (86 enot), sakralno stavbno dediščino (38 enot),
naselbinsko dediščino (3 enote), kulturno krajino (1) in vrtno arhitekturno dediščino (4 enote).
(vir: http://rkd.situla.org/, z dne 12. 1. 2015)
Od vseh 212 enot jih je 25 enot v lasti oz. upravljanju Občine Logatec, vseh ostalih 187 enot pa je
v lasti fizičnih in pravnih oseb.
(vir: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?ime=logatec, z dne 14. 1. 2015)
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Cilj
Kakovostno ohranjena ter sodobno prezentirana kulturna dediščina za večje število
obiskovalcev in večjo prepoznavnost dediščine.
Ukrepi
1. Varovanje enot kulturne dediščine, ki so v lasti Občine Logatec
ZVKD-1 določa, da mora lastnik enot dediščine varovati enote dediščine. Varovanje je takšno
ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in obnovo omogoča obstoj vrednot dediščine in
njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu. Občina Logatec bo v letu 2015 izvedla konservatorsko
restavratorske posege, za katere so izdana kulturno varstvena soglasja Zavoda za varstvo kulturne
dediščine in jih je zaradi poškodb in zoba časa nujno potrebno izvesti:
- Dokončanje II. faze posegov na območju Logatec - Spomenik padlim v NOB v Dolenjem
Logatcu, EŠD: 21500, ki niso bila dokončana zaradi zaostanka pri urejanju črne točke
(Tovarniška, Tržaška, Rovtarska).
- Konservatorsko – restavratorske posege v območju dveh enot registrirane kulturne
dediščine: Grčarevec – Grobišče hercegovskih partizanov, EŠD: 21520 in Kalce pri
Logatcu – Grobišče hercegovskih partizanov, EŠD: 21526
- Nujno vzdrževanje oz. varovanje enot dediščine, ki so v lasti Občine Logatec, ki je določeno
v dokumentu Kulturno – varstvene usmeritve za vzdrževalna in obnovitvena dela na
memorialni dediščini, ki je v lasti Občine Logatec, določenih s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Kazalnik:
- število in obseg realiziranih projektov varovanja kulturne dediščine s strani Občine Logatec.
2. Varovanje enot kulturne dediščine, ki niso v lasti Občine Logatec
Na podlagi ZVKD-1, ZUJIK in Pravilnika o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v
občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11) se financira projekte varovanja kulturne dediščine.
Varovanje je takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in obnovo omogoča obstoj
vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu. Sredstva se posameznim
upravičenim izvajalcem dodeli po postopku javnega razpisa.
Kazalnik:
- število in obseg realiziranih projektov varovanja kulturne dediščine, financiranih s strani
Občine Logatec.
3. Izdelava konservatorskega načrta
ZVKD-1 določa, da mora upravljavec, ki načrtuje prenovo območja naselbinske dediščine, kulturne
krajine ali območja druge dediščine, ki je značilen del prostora in grajenih struktur, ki je
spomeniško območje ali varstveno območje dediščine pridobiti konservatorski načrt za prenovo, ki
je obvezni sestavni del podrobnega prostorskega akta, ki je podlaga za celovito prenovo območja.
Konservatorski načrt za prenovo določi pogoje razvoja in omejitve z vidika varstva po enotah
urejanja prostora. S prejemom občinskega prostorskega načrta v letu 2012 sta opredeljeni dve
območji za sprejem OPPN kot celovita prenova in sicer Dolenji in Gorenji Logatec. Ker se v letu
2015 načrtuje izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta Staro mestno jedro Dolenji
Logatec, kamor spada tudi enota naselbinske dediščine Logatec - Trško naselje (EŠD 17399), je v
skladu z Občinskim prostorskim načrtom potrebno kot sestavni del podrobnega prostorskega
načrta za to območje izdelati konservatorski načrt za prenovo.
Kazalnik:
- število pridobljenih konservatorskih načrtov.
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2.2 SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNA KNJIŽNIČNA DEJAVNOST IN POKLICNE KULTURNE
USTANOVE
V občini Logatec delujejo:
- Knjižnica Logatec, ki ima tri krajevne knjižnice: Krajevna knjižnica Rovte, Krajevna knjižnica
Hotedršica, Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev;
-

Glasbena šola Logatec, ki je javni zavod s področja izobraževanja in ga je ustanovila
Občina Logatec ter ga glede na številna sodelovanja pri kulturnih prireditvah uvrščamo med
ustanove, pomembne na kulturnem področju občine Logatec;

-

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Logatec, katere ustanovitelj
je Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in sodi v mrežo izpostav, ki sooblikuje vse
dejavnosti kulturnih društev, skupin in drugih organizacij, ki delujejo na področjih kulture,
zagotavlja infrastrukturne pogoje za kulturne dejavnosti, mednarodno dejavnost,
izobraževanje, informatizacijo, raziskovanje in podporne projekte;

-

Keramična delavnica in vaški muzej Laze, ki je ustanova v zasebni lasti in pomembno
prispeva k likovni, etno in zgodovinski dejavnosti;

-

Vojni muzej Logatec, ki je prav tako zasebna ustanova in pomembno prispeva k muzejski
dejavnosti.

2.2.1. KNJIŽNICA LOGATEC
Javni interes
Javni interes na področju knjižnične dejavnosti se kaže v nalogah in poslanstvih knjižnic. Temeljno
poslanstvo splošnih knjižnic je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in
informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture,
demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi
njihova kulturna in socialno-razvojna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih,
socialnih in drugih zmožnosti prebivalcev države. Nadvse pomembna je tudi skrb za ohranjanje
slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine.
Cilji
Optimalna ponudba knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ponudba informacij in storitev, ki so
osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, informacijsko
opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju. Zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme
za uporabo gradiva, pridobivanja informacij in smotrne izrabe prostega časa v knjižnici, za dostop
do urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje, raziskovanje in
podporne projekte na področju knjižnične dejavnosti ter mednarodno sodelovanje, dostop do
podatkov o vseh delih nacionalne zbirke iz vseh knjižnic v Sloveniji (COBISS), dostop do svetovnih
virov informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij oz. interneta in medknjižnično izposojo iz
domačih ter tujih knjižnic.
Ukrepa:
1. Financiranje letnega programa dela Knjižnice Logatec
V skladu z 31. členom ZUJIK in pravnimi akti lokalne skupnosti je podlaga za transfer sredstev iz
občinskega proračuna strateški načrt in iz njega izhajajoč predlog letnega programa dela. Osnove
za izračun sredstev za izvajanje javne službe pa so splošni stroški delovanja, stroški za plačilo
dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni stroški in stroški investicijskega
vzdrževanja in nakupa opreme. Knjižnica dobi javna sredstva v skupnem znesku, v okviru katerega
v skladu s svojimi akti samostojno odloča;
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Kazalniki:
- obseg zbirke na prebivalca v primerjavi s standardom,
- delež neknjižnega gradiva v zbirki,
- obseg letnega prirasta gradiva v primerjavi s standardom,
- obseg izločenega gradiva v primerjavi z letnim prirastom,
- število računalnikov v e-točkah knjižnice na potencialnega uporabnika,
- število oddaljenih dostopov do knjižnice na potencialnega uporabnika
- delež storitev oddaljenega dostopa v skupnem obisku knjižnice,
- število udeležencev informacijskega usposabljanja na potencialnega uporabnika,
- število uspešno izvedenih akcij in projektov za promocijo branja,
- ustrezen dvig števila izposoj kvalitetnejše literature.

2. Nakup nove opreme za Knjižnico Logatec za uspešno opravljanje svojega poslanstva.
Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2015 na samostojni postavki zagotovi
sredstva za nakup opreme za Knjižnico Logatec.
Kazalnik:
- uspešno in nemoteno opravljanje knjižnične dejavnosti.
2.2.2. OBMOČNA IZPOSTAVA JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Javni interes
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je strokovna organizacijska mreža za podporo ljubiteljski
kulturi; s svojimi 59 območnimi izpostavami in različnimi instrumenti skrbi za uresničevanje javnega
interesa na tem področju. Z izvajanjem dejavnosti po principu piramidne programske sheme
(sistem pregledov in srečanj, ki se z najširših lokalnih vidikov selektivno seli na državno raven) in z
namenskim financiranjem (za kulturne projekte in opremo) spodbuja in omogoča aktivno
participacijo čim širšega kroga ustvarjalcev v kulturnih dejavnostih in sistematičen izbor in dodatno
promocijo najboljših dosežkov. Da bi uresničil cilje, povezane z doseganjem višje kakovosti
programov in projektov ljubiteljskih ustvarjalcev, izvaja JSKD sistem izobraževanj in usposabljanj
za mentorje ter skrbi za izdajo strokovne literature, predvsem na področjih, ki jih druge ustanove
ne pokrivajo.
Cilji
Omogočena skrb za enakomeren razvoj ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti ter njeno vsebinsko
raznolikost, krepitev dostopnosti do kulturne ustvarjalnosti in kulturnih dobrin, organizacija
preglednih prireditev, na katerih svojo dejavnost predstavljajo ustvarjalci ljubiteljske kulturne
dejavnosti (revije pevskih zborov, gledališki in lutkovni maraton, pregledne likovne razstave,
literarni natečaj…), ki delujejo v občini Logatec, organizacija predavanj in seminarjev za dvig
kakovosti ljubiteljskega udejstvovanja na področju kulture v občini Logatec.
Ukrep
Financiranje delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
V skladu z določbo 68. člena ZUJIK Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je
država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino, kjer ima tak zavod svoj sedež, ustrezna
dodatna sredstva za bogatitev njegovega delovanja oziroma del svoje javne kulturne infrastrukture
na podlagi sklepa pristojnega organa občine, s katerim ta ugotovi trajni interes občine za delovanje
tega zavoda. O višini sredstev iz prejšnjega odstavka in o medsebojnih obveznostih se dogovorita
občina in javni zavod s pogodbo iz 93. člena ZUJIK.
Kazalnika:
- število organiziranih prireditev, udeležencev in obiskovalcev,
- število organiziranih izobraževalnih predavanj in seminarjev ter udeležencev le-teh.
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2. 3. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST
Januarja 2015 je bilo s sedežem v občini Logatec registriranih 23 kulturnih in umetniških društev:
Kulturno društvo Logaški oktet, Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec, Pevsko društvo Tabor
Logatec, Društvo likovnikov Logatec, Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec, Literarno
društvo Zeleni oblaki, Zveza kulturnih društev Logatec, Pevsko društvo Logatec, Twirling klub
logaških mažoret, Kulturno športno društvo Trate, Kulturno društvo TABOR, Kulturno društvo
Drevored Logatec, Kulturno umetniško društvo Adoramus, Kulturno društvo Obrtniški mešani
pevski zbor "Notranjska", Pevsko društvo Pomladni odmev Logatec, Glasbeno društvo Maj,
Kulturno društvo Big band Wonderbrass Logatec, Glasbeno društvo "Akcent", Kulturno društvo
"Novi oder", Kulturno društvo Žarek Rovte, Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile, Športno
kulturno društvo Aleja in Literarno-umetniško društvo TFF 12.
(vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces (Centralni register društev), z dne, 15. 1. 2015)
Od teh so v letu 2014 izvajali letne kulturne programe: Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec,
Društvo likovnikov Logatec, Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec, Pevsko društvo
Logatec, Twirling klub logaških mažoret, Kulturno športno društvo Trate, Kulturno društvo TaborR,
Kulturno umetniško društvo Adoramus, Kulturno društvo Obrtniški mešani pevski zbor
"Notranjska", Kulturno društvo "Novi oder", Kulturno društvo Žarek Rovte in Kulturno društvo
Simfonični orkester Cantabile, poleg njih pa še Turistično društvo Lanski vrh, Kulturno turistično
društvo Hotedršica, Društvo mladinski center sv. Nikolaja Logatec in Športno kulturno društvo Vrh.
Kulturne projekte so v letu 2014 izvajali: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, Kulturno
turistično društvo Rovte, fizična oseba, Združenje borcev za vrednote NOB Logatec, Turistično
kulturno športno društvo Grčarevec, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Naklo
d.o.o., medtem ko so projekte s področja založništva izvedli: fizična oseba, OŠ Rovte, Združenje
borcev za vrednote NOB Logatec in Naklo d.o.o.
Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo
izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo
delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv
način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo
upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno
opredeljeni. Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na podlagi osnov, ki
so splošni stroški delovanja, stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski
materialni stroški ter stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Lokalna skupnost
sklene z izvajalcem javnega kulturnega programa pogodbo iz 93. člena ZUJIK na podlagi javnega
razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem v ZUJIK. Na isti način in preko javnega
razpisa je sklenjena pogodba z izvajalcem kulturnega projekta. Podpora kulturnim projektom je
oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih
aktivnosti, ki so v javnem interesu in so kot projekti pomembni za območje občine. Upravičence za
področje javnih kulturnih programov in področje projektov določa veljavni lokalni predpis.
Javni interes
V javni interes na področju ljubiteljske kulture sodi vsa kontinuirana, strokovno pripravljena in
kvalitetno izvedena kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost, še posebej ohranjanje nesnovne
kulturne dediščine in mednarodno sodelovanje in povezovanje, strokovna srečanja in pregledi
nastalih dosežkov, kulturna vzgoja in izobraževanje širokega kroga ljubiteljskih in bodočih
profesionalnih kulturnih ustvarjalcev ter mentorjev, društvena dejavnost, ki spodbuja zanimanje za
kulturo in kultivira svoje okolje.
Cilji
Zagotavljanje financiranja javnih kulturnih programov in projektov.
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Ukrep
1. Financiranje javnih kulturnih programov in projektov
- v skladu z določbami ZUJIK in veljavnih lokalnih predpisov o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v občini Logatec ter v skladu z določili Sklepa o uvedbi javnega
razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini
Logatec za leto 2015 in razpisne dokumentacije, se razdeli tonamenska sredstva.
Kazalniki:
- število izvedenih programov in projektov, sofinanciranih s strani Občine Logatec.
2. Financiranje delovanja Zveze kulturnih društev Logatec
- sredstva so namenjena zagotovitvi rednega delovanja Zveze kulturnih društev Logatec.
Kazalniki:
zagotovitev minimalnih pogojev za izpolnjevanje osnovnih nalog Zveze kulturnih društev.
2.4. KULTURNI UMETNIŠKI PROGRAMI, PROJEKTI V INTERESU OBČINE, MEDIJI,
PROTOKOLARNI DOGODKI, ZALOŽNIŠTVO
2.4.1 UMETNIŠKI PROGRAMI - ORGANIZACIJA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA ZA ODRASLE
Javni interes
V javnem interesu je dostopnost do javnih kulturnih dobrin s področja uprizoritvene umetnosti.
Občina Logatec že vrsto let izvaja gledališki abonma. Vsako leto je na silvestrovo organizirana še
dodatna predstava izven abonmaja.
Cilji
Za sezono 2014/15 so predvidene štiri predstave. Izven abonmaja pa bo dodatna, peta predstava,
organizirana na silvestrski večer.
Ukrep
Izvedba gledališkega abonmaja komedije
Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2015 v postavki Umetniški programi
zagotovi sredstva za izvedbo gledališkega abonmaja za odrasle ter silvestrsko predstavo.
Kazalnika:
- število predstav,
- obiskanost predstav.
2.4.2 IZVEDBA PROJEKTOV, KI SO V INTERESU OBČINE LOGATEC
Javni interes
V javnem interesu je izvedba kulturnih projektov, med katere sodijo osrednje občinske prireditve, s
katerimi Občina Logatec obeležuje pomembnejše praznike v občini ter ostali projekti, ki so
povezani z zgodovino, navadami, tradicijo in dediščino občine.
Cilji
Izvedba naslednjih kulturnih projektov:
1. Prvomajsko srečanje,
2. Prireditev ob Dnevu Državnosti,
3. Počitniške (brezplačne) dejavnosti za otroke,
4. Poletni glasbeni festival,
5. Slavnostna seja Občinskega sveta ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj,
6. Prireditev ob Dnevu samostojnosti,
7. Silvestrovanje.
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Ukrep
Izvedba javnega poziva za izvedbo projektov, ki so v interesu Občine Logatec
Občina Logatec bo v sklopu Javnega poziva za zbiranje predlogov za (so)financiranje projektov, ki
so v interesu Občine Logatec za leto 2015 k sodelovanju povabila izvajalce projektov, da izvedejo
posamezne projekte, ki so tesno povezani z občino Logatec in življenjem v njej.
Kazalnik:
- Število izvedenih projektov, ki so v interesu Občine Logatec.

2.4.3 MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA
Javni interes
Občina Logatec skladno z določili statuta zagotavlja javnost dela organov občine. Javnost dela se
zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, ki jih Občina objavlja v svojem lokalnem glasilu ali drugem javnem glasilu.
Cilji
Izdajanje Logaških novic, objavljanje občinskih predpisov in uradnih objav ter informiranje občanov
o delu občinskih organov in občinske uprave.
Ukrepi
1. Izdaja Logaških novic
Občina Logatec izdaja občinsko glasilo Logaške novice, za katere je predviden izid desetih številk.
Stroški so namenjeni za tisk, avtorske honorarje, plačilo dela urednika, sejnine na uredniškem
odboru in za ostale splošne materialne stroške
Kazalnik:
- Izdanih deset številk Logaških novic.
2. Objave občinskih predpisov in uradnih objav
Objava občinskih predpisov in uradnih objav.
Kazalnik:
- Objavljene uradne objave.
3. Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske uprave
Občina Logatec občane seznanja z delom občinske uprave z objavami različnih vsebin kot so javni
razpisi, javni pozivi, informacije s področja ohranjanja javne infrastrukture, protokolarnih in ostalih
dogodkov.
Kazalnik:
- Uspešno in nemoteno informiranje občanov in državljanov.

2.4.4 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV IN ZALOŽNIŠTVO
Javni interes
Občina Logatec skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi podeljuje priznanja zaslužnim občanom in
občankam. Nagrade in priznanja se podeli na protokolarnih dogodkih in prireditvah. Za
protokolarna darila pridobi vsebine, s katerimi se lahko identificira lokalna skupnost oz. jo te
vsebine predstavljajo.
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Cilji
Podelitev priznanj in nagrad zaslužnim občankam in občanom ter izvedba občinskih prireditev.
Ukrepi
1. Izvedba protokolarnih dogodkov
Občinske prireditve, proslave in priznanja, za katera se skrbi z organizacijo ali izdelavo priznanj in
nagrad: prireditve posvečene občinskemu prazniku, podeljevanju Županovih petic, raznim
sprejemom (Zlati maturantje občine Logatec, dosežki posameznikov in skupin na tekmovanjih),
podelitvi priznanj za kulturne dosežke - Februarska priznanja, organizaciji Dneva odprtih vrat
Upravnega centra, Županovega sprejema ob koncu koledarskega leta, organizaciji Gregorjevega
sejma, organizaciji dogodka ob Evropskem tednu mobilnosti - 16. -22. september, organizaciji
dogodka ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč - november, organizaciji
predstavitve dejavnosti Sveta za preventivo v cestnem prometu na Gregorjevem sejmu, sprejemu
prvošolčkov. V letu 2015 je del sredstev namenjenih tudi za organizacijo prireditve ob 70. obletnici
osvoboditve, ki bo 5. maja 2015. Dolgoročni cilj je promocija, in prepoznavnost občine Logatec,
ohranjanje kulturne dediščine ter razvoj kulturnega turizma. Z dogodki, kjer se podeli občinska
priznanja, nagradi posameznike in skupine, ki s svojimi aktivnostmi pripomorejo k razvoju in
prepoznavnosti občine Logatec, se hkrati pri občanih spodbuja občutek za sodelovanje v
aktivnostih v lokalni skupnosti v kateri živijo.
Kazalnik:
- Izvedeni dogodki in nagrajevanja.

2. Odkup umetnostne topografije Logatca
Umetnostnozgodovinski inštitut Franca Steleta, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, je podal
pobudo za izdajo umetnostne topografije za območje občine Logatec. Gre za popis umetnostne in
arhitekturne dediščine v besedi in sliki, ki zajema podrobne opise, skice dediščine, ob tem pa
izčrpno navaja vire pridobljenih informacij. Umetnostna topografija je tako namenjena študiju,
spoznavanju zgodovine Logatca, obenem pa tudi podlagi za izdajo različnih publikacij (prospekti,
brošure, itd.). Je pa tudi dobrodošla obogatitev nabora spominkov, protokolarnih daril in dodatnega
vira informacij o preteklosti Logatca.
Kazalnik:
število odkupljenih topografij v letu 2016.

3. Odkup monografije o dr. Andreju Gosarju
Dr. Andrej Gosar je bil 30. novembra 1887 rojen v Logatcu. Bil je pravnik, politik, sociolog in
pedagog. Umrl je 21. aprila 1970 V Ljubljani. V letu 2014 je Občina Logatec, v sodelovanju s
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani ter
Mohorjevo družbo organizirali dvodnevni simpozij, ki je potekal en dan v Logatcu in en dan v
Ljubljani. Po koncu simpozija, katerega se je udeležilo 45 referentov iz Slovenije in tujine, se je
oblikoval Uredniški odbor. Ta deluje na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani in pripravlja
monografijo besedil omenjenega simpozija. Sredstva te proračunske postavke so namenjena
plačilu odkupa monografije. Del stroškov krije tudi SAZU, Mohorjeva družba, Inštitut za novejšo
zgodovino. V letu 2016 in naprej pa se načrtujejo tudi dogodki v smislu »Gosarjevi dnevi« ki bodo
osvetljevali socialna, kulturna, znanstvena področja našega življenja. Gosarjev večer – november
2015 (Knjižnica)
Kazalnik:
število odkupljenih monografij.
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4. Odkup knjižnega dela - ustno izročilo na Logaškem
Avtor dr. Milan Trobič je od leta 1988 pa do leta 2012, na terenu zbral, posnel in zapisal 1.660 enot
ustnega izročila, ki mu ga je posredovalo okrog 100 ljudi, precej je že pokojnih. Pri tem je prevozil
številne kilometre in porabil nešteto ur poslušanja, zapisovanja in prepisovanja.
Bogato gradivo bo, v zbirki "Glasovi" izdala Založba ZRC SAZU. Občina Logatec pa bo navedeno
delo odkupila za dopolnitev zbirke knjižnih, protokolarnih daril. Te bo župan podelil ob različnih
dogodkih, med katere sodi valeta in prejemniki županovih petic, sprejem zlatih maturantov, obisk
rojakov iz tujine in podobno.
Kazalnik:
število odkupljenih monografij.

2.5. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
Javni interes
Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno kulturno
infrastrukturo na področju kulture. Večina objektov, katere uporabljajo ustanove, društva in
posamezniki za delovanje na področju kulture, so v lasti Občine Logatec. Javno kulturno
infrastrukturo sestavljajo: Narodni dom Logatec, Kulturni dom Laze (šola), Dvorana Glasbene šole
Logatec, Knjižnica Logatec, Dom krajanov Rovte, Kulturni dom Tabor ter Stara šola v KS
Hotedršica.
Cilji
Primerno ohranjena infrastruktura in pridobivanje nove infrastrukture

Ukrepi
1. Izdelava projektne dokumentacije Narodni dom
Po izvedeni arhitekturni delavnici je Občina Logatec pridobila idejno zasnovo za gradnjo novega
Narodnega doma in Knjižice Logatec. Skladno s pravilnikom za pripravo projektne dokumentacije
je za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebo izdelati še projekt za pridobitev gradbenega
dovoljena (PGD) ter za izvedbo razpisa za izbor izvajalca gradnje še projekt za izvedbo (PZI).
Kazalnik:
- Izdelana projektna dokumentacija.

2. Vzdrževanje Narodnega doma
Gre za nujno vzdrževanje in nakup nujne opreme, da se bodo tudi v bodoče lahko odvijale kulturne
in druge prireditve. Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2015 v samostojni
postavki zagotovi sredstva za nujno vzdrževanje in nakup nujne opreme.
Kazalnik:
- Nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih prireditev.
3. Tekoče vzdrževanje kulturnih domov
Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2014 na samostojnih postavkah
zagotovi sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih domov, kamor sodita zagotavljanje fizičnega
varovanja pred požarom (gasilci) v Narodnem domu ob prireditvah in vzdrževanje opreme v
Narodnem domu ter Kulturnem domu v Rovtah.
Kazalnik:
- nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih prireditev.
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3. OBSEG IN OPREDELITEV SREDSTEV V SPREJETEM ODLOKU PRORAČUNA OBČINE
LOGATEC ZA LETO 2015
V proračunu Občine Logatec je, za leto 2015, po proračunskih postavkah, dejavnost kulture
določena z naslednjo višino sredstev:
Proračunska
sredstva v EUR

Namen

1. NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
- Izdelava konservatorskega načrta (pp-16076)
- Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščine (pp-18005)
2. SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNA KNJIŽNIČNA DEJAVNOST IN POKLICNE
KULTURNE USTANOVE
- Knjižnica Logatec – nabava knjig (pp-18002)
- Knjižnica – nakup opreme (pp-18003)
- Knjižnica Logatec – plače zaposlenih (pp-18008)
- Knjižnica Logatec – prispevki delodajalca za zaposlene (pp-18009)
- Knjižnica Logatec – stroški materiala, blaga in storitev (pp-18013)
- Knjižnica Logatec – premije za KDPZ (pp-18016)
- Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (pp-18017)
- Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo (pp-18033)
3. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST
- Sofinanciranje javnih kulturnih programov (pp-18018)
- Delovanje Zveze kulturnih društev (pp-18019)
- Sofinanciranje kulturnih projektov (pp-18059)
- Sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva (pp-18061)
4. KULTURNI UMETNIŠKI PROGRAMI, PROJEKTI V INTERESU OBČINE,
MEDIJI, PROTOKOLARNI DOGODKI, ZALOŽNIŠTVO
- Izvedba gledališkega abonmaja (pp-18045)
- Sofinanciranje projektov, ki so v interesu občine (pp-18060)
- Stroški občinskega časopisa Logaške novice (pp-18031)
- Stroški objav občinskih predpisov in uradnih objav (pp-18035)
- Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske
uprave (pp-18054)
- Občinske prireditve, proslave in priznanja (pp-04009)
- Izdaja Umetnostne topografije Logatca (pp-18074)
- Odkup monografije o dr. Andreju Gosarju (pp-18079)
- Odkup knjižnega dela – ustno izročilo na Logaškem (pp-18080)

25.000,00
46.000,00

25.050,00
8.100,00
179.458,00
26.220,18
58.900,00
1.047,24
12.000,00
13.000,00

56.000,00
500,00
8.000,00
2.000,00

20.000,00
25.500,00
57.600,00
2.500,00
15.000,00
34.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00

5. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
- Izdelava projektne dokumentacije Narodni dom (pp-18065)
- Vzdrževanje Narodnega doma – nakup opreme (pp-18004)
- Tekoče vzdrževanje kulturnih domov (pp-18015)
- Tekoče vzdrževanje kulturnega dom KS Rovte (pp-06037)

130.000,00
8.400,00
20.000,00
1.000,00

4. SKUPAJ SREDSTEV ZA KULTURO:

792.275,42
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4. POSEBNE DOLOČBE
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev
tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine
Logatec ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme
odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja
sočasno tudi spremembo Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2015.

5. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v
občinskem glasilu Logaške novice in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in javnega poziva ter
razdelitev sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini Logatec v letu
2015.
14. člen ZUJIK določa, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje
štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
Občina Logatec predvideva pripravo in javno obravnavo večletnega programa za kulturo v letu
2015.

Številka: 610-3/2015-1
Datum: 20. 1. 2015

Berto MENARD,
ŽUPAN
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III. OBRAZLOŽITEV
Javni interes za kulturo je opredeljen v 8. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/0717, 4/10, 20/11 in 111/13) (v nadaljevanju: ZUJIK), kjer je določeno, da javni interes bazira 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 na
področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni in
lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje.
ZUJIK v 9. členu opredeljuje, da se javni interes določa z zakoni ter nacionalnim in lokalnimi
programi za kulturo, udejanja pa se 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 ter upravnih odločb.
14. člen ZUJIK določa, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje
štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
Občina Logatec predvideva pripravo in javno obravnavo večletnega programa za kulturo v letu
2015, v začetku novega mandata. Do sprejetja večletnega programa veljajo za področje kulture
določila letnega programa.
Letni lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki postavlja cilje in
prioritete kulturne politike ter določa javni interes na področju kulture na območju občine Logatec,
ki obsega pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih
programov, zagotavljanje splošno izobraževalne knjižnične dejavnosti ter v skladu z zakonom skrb
za kulturno dediščino na svojem območju.
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene.
Občinski svet Občine Logatec vsako leto sprejme letni lokalni program kulture, ki opredeljuje
enoletni obseg ter namen sredstev, določenih v občinskem proračunu za leto 2015, namenjenih
področju kulture.
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Vodja oddelka za družbene dejavnosti
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