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Zadeva: LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2018 
 
 
Namen: Sprejem Letnega programa kulture Občine Mirna Peč v letu 2018 
 
 
Faza: Predlog sklepa 
 
 
Pravna podlaga:-    Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-  
                               UPB1 s spremembami) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2) 
- Statut Občine Mirna Peč (Ur.l. RS, št. 59/07, 14/08) 

      
 
Poročevalec:   Nataša Rupnik, Višja svetovalka I. za družbene dejavnosti in investicije 
 
 
Obrazložitev: V prilogi 
 
 
Predlog: Občinskemu svetu Občine Mirna Peč predlagamo, da obravnava priloženo gradivo in 
sprejme sledeči sklep: 
 
 
 Sprejme se Letni program kulture Občine Mirna Peč v letu 2018.  
 
 
 
 
        Župan Občine Mirna Peč 
              Andrej Kastelic, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: Letni program kulture Občine Mirna Peč v letu 2018 
 
 
 
 
 



Na podlagi 9. člena Zakona o zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. L. RS, št. 
77/07- UPB1) 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2) in 16. 
člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet 
Občine Mirna Peč na svoji ___. redni seji dne, _________ sprejel 
 

LETNI PROGRAM KULTURE  
OBČINE MIRNA PEČ  

V LETU 2018 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 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. Lokalne 
skupnosti zagotavljajo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti: 
- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin na področjih, ki jih določajo posebni 

zakoni (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), 
- s podpiranjem ljubiteljske kulturne dejavnosti in drugih kulturnih potreb prebivalstva, ki jih 

ugotovijo s svojim programom za kulturo, 
- z zagotavljanjem javnih kulturnih dobrin širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, 

vizualne umetnosti, novi mediji ipd.) v skladu s svojimi zmožnostmi in  
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

 
V skladu in na podlagi 9. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo se javni 
interes za kulturo v Občini Mirna Peč določi z lokalnim programom za kulturo, ki določa 
programe kulture, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. 
 
Iz občinskega proračuna Občine Mirna Peč se za proračunsko leto 2018 zagotovi 62.594,00 
EUR, in sicer  8.000,00 EUR za javno kulturno infrastrukturo in 54.594 EUR za programe 
kulture.   
 
Zaradi neskladja proračunskih postavk in vsebin nacionalnega kulturnega programa se letni 
program za kulturo opredeli na dva načina: po proračunskih postavkah in po vsebinah 
nacionalnega kulturnega programa. 
 
 
A) Po proračunskih postavkah se v letnem programu za kulturo v letu 2018 

sofinancira naslednje vsebine: 
 
Področje 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine (8.000,00 EUR) 
• Proračunska postavka 18001 – sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja 

cerkva (8.000,00 EUR) 
 
Področje 1803 – Programi v kulturi (54.594,00 EUR) 
• Knjižničarstvo in založništvo (38.944,00 EUR) 

- Proračunska postavka 18002 – Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 
(32.300,00,00 EUR) 

- Proračunska postavka 18003 – Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM  (6.094,00 EUR) 
- Proračunska postavka 18005 – Sofinanciranje revije RAST (550,00 EUR) 



 
• Umetniški programi (850,00 EUR) 

- Proračunska postavka 18006 – Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za 
ljubiteljske in kulturne dejavnosti (850,00 EUR) 
 

• Ljubiteljska kultura  (7.000,00 EUR) 
-    Proračunska postavka 18007- Sofinanciranje programov društev na področju kulture 
(7.000,00 EUR): 
- programi in projekti ljubiteljske kulturne dejavnosti 7.000,00 EUR): 
- pevski zbori (2.175,00 EUR), 
- instrumentalne skupine (1.087,00 EUR)), 
- gledališke skupine (1.087,00 EUR), 
 - kulturne prireditve (2.151,00 EUR) 
- oprema za izvajanje kulturne dejavnosti (500,00 EUR). 
- projekti s področja kulture (0,00 EUR). 
 
• Drugi programi v kulturi 7.800,00 EUR) 

- Proračunska postavka 18012 – Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnega 
doma (5.800,00 EUR) 

- Proračunska postavka 18013 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma 
(2.000,00 EUR). 

 
 

B) Po posameznih vsebinah nacionalnega programa za kulturo se letni 
program za kulturo v letu 2018 izvede z naslednjimi programi, dejavnostmi 
in sredstvi občinskega proračuna: 
 
(1) KNJIGA, KNJIŽEVNOST, ZALOŽNIŠTVO, KNJIŽNIČARSTVO 
(38.944,00 EUR) 
Sofinanciranje programa splošne knjižnične dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 
(dejavnost knjižnice, nakup knjig). 
 
(2.) KULTURNA DEDIŠČINA, MUZEJSTVO, ARHIVI (8.000,00 EUR) 
Sofinanciranje obnove cerkva. 
 
(3) LJUBITELJSKA KULTURA (7.850,00 EUR) 
Sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti društev in programa Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Novo mesto. 
 
(4) DRUGI PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE (0,00 EUR) 
Sofinanciranje kulturnih prireditev in ostalih projektov kulture, ki ne sodijo na področje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
 
(5) JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA (7.800,00 EUR) 
Financiranje materialnih stroškov, tekočega vzdrževanja in investicij kulturnega doma. 
 
 



Iz občinskega proračuna Občine Mirna Peč se za proračunsko leto 2018 zagotovi 62.594,00 
EUR, in sicer  8.000,00 EUR za javno kulturno infrastrukturo in 54.594 EUR za programe 
kulture.   
 
Na področju javne kulturne infrastrukture so sredstva namenjena za kritje stroškov upravljanja 
in tekočega vzdrževanja kulturnega doma v višini 7.800,00 EUR (stroški elek. energije, 
tekočega in investicijskega vzdrževanja). 
 
Na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov so sredstva namenjena za 
sofinanciranje izvajanja splošne knjižnične dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto v 
višini 38.944,00 EUR, za programe obnove kulturne dediščine v višini 8.000,00 EUR, za 
programe ljubiteljske kulturne dejavnosti v višini 7.850,00 EUR (programi društev in program 
Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti).  
 
Tabela št. 1: Prikaz financiranja kulturnih programov v letu 2017 in v letu 2018 po 
vsebinah nacionalnega kulturnega programa: 
           V EUR 

Vrsta programa Leto 2017 Leto 2018 Indeks 18/17 
Knjižničarstvo, založništvo 37.388,00 38.944,00 104 

Kulturna dediščina 15.000,00 8.000,00 53      

Ljubiteljska kultura 7.850,00 7.850,00 100 

Kulturni projekti 0,00 0,00 0 
SKUPAJ 60.238,00 54.794,00 90 
Javna kulturna infrastruktura 7.800,00 7.800,00 100 

SKUPAJ 68.038,00 62.594,00 91 
 
 
Iz tabele je razvidno, da so v letu 2018 sredstva za področje kulturne v primerjavi z letom 2017 
malo zmanjšana, in sicer predvsem zaradi zmanjšanje sredstev za obnovo kulturne dediščine. 
Na področju knjižničarstva se stroški malo povečujejo, zaradi sprostitve državnih varčevalnih 
ukrepov, ostali programi se načrtujejo v enaki višini. 
 
Št.: 610- __/2018-1 
Mirna Peč, _______________. 
 

       Župan 
          Občine Mirna Peč 

Andrej Kastelic 


