
 

 

 

PRIPOMBE IN PREDLOGI NA OSNUTEK LOKALNEGA KULTURNEGA PROGRAMA 

OBČINE LITIJA ZA LETO 2016 na področju društvene in ljubiteljske kulture 

 

1. Sprejem štiriletnega lokalnega programa za kulturo oziroma dopolnitev Lokalnega 

kulturnega programa s strateškimi cilji in ukrepi. 

Že v postopku priprave Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2015 smo opozorili, da je 

Občina Litija zavezana oblikovati in sprejeti lokalni kulturni program za obdobje štirih let. Le tega ni 

potrebno sprejeti, če opredelijo javni interes na področju kulture, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo 

doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti (14.člen Zakona o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 

4/10, 20/11 in 111/13, v nadaljevanju ZUJIK). Kar pa še vedno pomeni, da mora iti za štiri ali več letni 

dokument razvojnega načrtovanja. 

Javni interes za kulturo je določen z zakonom ter z nacionalnimi in lokalnimi programi za kulturo, 

udejanja pa se med drugim na podlagi letnih izvedbenih načrtov lokalne skupnosti in javnih razpisov ter 

pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. 

Strateške usmeritve razvoja kulture tako občina mora imeti in nima možnosti, da če jih nima, da se za 

njen strateški razvoj kulture upošteva nacionalni program za kulturo. Pri tem pa občina za določanje 

strategije razvoja kulture upošteva nacionalni kulturni program. Seveda pa je pri pripravi strategije 

potrebno vključiti javnost in vse znane izvajalce kulturnih programov in projektov v občini. To ni le 

potrebno ampak tudi nadvse pomembno za zagotavljanja vključevanja civilne družbe v pripravo politik 

občine. 

Osnutek Lokalnega kulturnega programa občine Litija predstavlja letni izvedbeni načrt. A  zaradi 

pomanjkanja dokumentov o strateških usmeritvah razvoja kulture v občini Litija je potrebno, da Lokalni 

kulturni program vsebuje tudi strateške usmeritve oziroma cilje, saj je za učinkovito in transparentno 

porabo javnih sredstev ključno, da je med politiko občine in javnimi razpisi oziroma pozivi jasna 

povezava – z jasno oblikovanim namenom in cilji. Pri tem pa poudarjamo, da je lokalni program kulture, 

kot ga opredeljuje ZUJIK programski in izvedbeni dokument, tako da ne more biti izgovorov, da se eno 

ali drugo izključuje. 

Pomanjkljivost osnutka Lokalnega kulturnega programa je tudi njegova vsebina, saj je omejena le na t.i. 

področje društvene in ljubiteljske kulture. Po ZUJIK mora vsebina Lokalnega kulturnega programa 

zajemati vsa področja kulture v lokalni skupnosti in ne le področje ljubiteljske kulture, kamor spada tudi 

t.i. društvena. Prav tako pa deluje osnutek Lokalnega kulturnega programa zelo medlo, tudi zmedeno, saj 

se naprimer besedilo poglavij, kdo so upravičenci ne ujema z naslovom poglavja oziroma proračunske 

postavke. Samo za primer, veliko zmede je povzročilo besedilo pod točko 7 na strani 5 in 6, kjer najprej 

govorite o upravičencih do sofinanciranja obratovalnih stroškov, kasneje pa o tem katera društva so 

izpolnjevala pogoje za sofinanciranje redne kulturne dejavnosti v letu 2015. 



 
 

Pozdravljamo zavedanje pripravljavcev lokalnega programa za kulturo, da je potrebno izdelati 

dolgoročnejši kulturni program, opredeliti možnosti razvoja in cilje, a obenem obžalujemo, da se ta 

potreba po strategiji razvoja kulture odlaga v nedorečeno prihodnost. 

Kot dobre prakse sprejemanja strategije razvoja kulture oziroma lokalnih kulturnih programov vas 

opominjamo na prakso Mestne občine Ljubljana in občine Logatec, ki imata izkušnje s sprejemom 

večletnih lokalnih kulturnih programov. 

Nenazadnje pa bi želeli tudi poudariti velik pomen sprejetja večletnega lokalnega kulturnega programa, ki 

se kaže v možnosti začetka večletnega sofinanciranja dejavnosti oziroma izvajanja programa in projektov 

nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture v občini Litija. 

 

Predlog:  

Osnutek Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2016 se dopolni s cilji in 

prioritetami, ukrepi ter določi kazalnike za leto 2016.  

Osnutek se dopolni tudi z vsebino drugih področij kulture in njihovim finančnim okvirjem, ki 

spadajo v pristojnost oziroma, ki se v javnem interesu sofinancirajo s strani občine Litija.  V tem 

primeru se spremeni tudi naslov osnutka in sicer v: Lokalni kulturni program občine Litija za 

leto 2016. 

Določi se postopke in terminski plan ( sprejem se pričakuje do konca leta 2016) priprave in 

sprejema večletnega Lokalnega programa za kulturo, opredeli sestavo delovne skupine, 

vključno s predstavniki NVO, ki do jeseni 2016 pripravili osnutek Lokalnega programa za 

kulturo. 

 

2.  Finančne predpostavke osnutka Lokalnega kulturnega programa 

Iz osnutka Lokalnega kulturnega programa izhaja, da je skupno nerealiziranih pogodbenih obveznosti iz 

leta 2015 42.246,78 evrov. Nerealizirane pogodbene obveznosti so del proračunskih postavk 1834 in 

1838, ki so namenjene sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditev v tekočem letu 

oziroma sofinanciranje stroškov kulturnih domov in objektov v KS. 

Neizplačane pogodbene obveznosti občine Litija iz leta 2015 iz teh dveh postavk se naj tako jasneje 

pokažejo tudi v proračunu Občine Litija. 

Tako je za sofinanciranje iz proračunske postavke 1838, po osnutku Lokalnega kulturnega programa v 

letu 2016 se bo v tem znesku sofinanciralo 8 področij ljubiteljske kulture, namenjeno 75.873,62 evrov.  

Predlog:  

Nerealizirane pogodbene obveznosti občine 2015 se ne realizira iz postavk namenjenih 

sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2016. 


