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9. in 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in
61/17), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in
Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/17)

PRIPRAVLJAVCA:

Urban Kolar, direktor občinske uprave in Marko Kocjan, višji svetovalec

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Urban Kolar, direktor občinske uprave

PRILOGA: Letni program kulture v občini Mengeš za leto 2018 – predlog.
OBRAZLOŽITEV:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) v 9. členu določa, da se javni interes za kulturo na lokalnem nivoju
določi z lokalnim programom za kulturo, ki ga sprejme lokalna skupnost. Javni interes se udejanja predvsem na
podlagi letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa (na lokalnem nivoju so to občine in javni skladi –
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Domžale in Zveza kulturnih društev Občine
Mengeš), na podlagi izvedenih javnih razpisov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture.
Poleg omenjenih (JSKD Domžale in ZKD Občine Mengeš) se javni interes za kulturo v veliki meri udejanja z
delovanjem večobčinske Knjižnice Domžale in s sofinanciranjem ljubiteljske kulture, ki se izvede na podlagi
javnega razpisa, po določbah Pravilnika za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš.
V proračunu Občine Mengeš za leto 2018 so tako namenjena sredstva za delovanje Knjižnica Domžale, ki kot
splošna večobčinska knjižnica, opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti občin Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, ter tako prispeva k izobraževanju in zadovoljevanju kulturnih potreb
omenjenih območij, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območne izpostave Domžale,
Zveze kulturnih društev občine Mengeš in za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš.
Prav tako so v proračunu namenjena sredstva za izhajanje javnega občinskega glasila Mengšan in za obnovo
ter vzdrževanje zgodovinskih spomenikov.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Finančne in druge posledice:
Sprejem Letnega programa kulture v občini Mengeš za leto 2018 ne bo imel neposrednih finančnih posledic za
proračun, saj gre za povzetek že opredeljenih aktivnosti, ki so določene v veljavnem proračunu za leto 2018.
Pri pripravi naslednjega proračuna pa bo občinska uprava pristopila k izdelavi lokalnega programa za kulturo
za obdobje štirih let, kot je to opredeljeno v 14. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Letni program kulture v občini Mengeš za leto 2018 v
predloženem besedilu.
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/17 ) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji _____. redni seji dne _______ sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
I.

UVOD

Letni program kulture v Občini Mengeš (v nadaljevanju letni program kulture) določa javni interes občine
na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske kulture
in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za
izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.
Letni program kulture se uresničuje preko programov javnega zavoda (Knjižnica Domžale kot splošna
večobčinska knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti občin Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin ter tako prispeva k izobraževanju in zadovoljevanju kulturnih potreb omenjenih
območij), Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območne izpostave Domžale), Zveze
kulturnih društev občine Mengeš in Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš. Javni interes za kulturo se v občini Mengeš
uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno
raznolikost in slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom Občine Mengeš
za leto 2018.
II.

PRAVNE PODLAGE

Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
ki 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 izvajanje javnega
interesa za kulturo v občini Mengeš določi z letnim programom kulture, 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 Občine Mengeš.
III.

CILJI IN USMERITVE

Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani in občanke lahko uresničujejo
svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti do kulturnih dejavnosti v
lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini.
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa na
področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe in interese na tem
področju. Naloga občine bo:
 omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in občank na področju ljubiteljske kulture ter
zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost,
 omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in projektov,
 omogočanje dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z
območja občine in programov drugih ustvarjalcev v skladu s svojimi zmožnostmi in s tem
programom.
Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:
 z Javnim razpisom za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene
kulturne dejavnosti v občini Mengeš, spodbujala dejavnosti na področju kulture;
 s primerno odmerjenimi proračunskim sredstvi zagotavljala delovanje javnega sklada (Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Domžale), Zveze kulturnih društev
občine Mengeš in Knjižnice Domžale – enota Mengeš;
 vzdrževala objekte kulturne dediščine (sakralne in druge spomenike ter drevored Lipce);
 zagotovila sredstva za izdajanje glasila Mengšan.
IV.

OBSEG FINANCIRANJA

Občina Mengeš z Odlokom o proračunu Občine Mengeš za leto 2018 zagotavlja proračunska sredstva
za izvajanje Letnega programa kulture v Občini Mengeš za leto 2018. Iz občinskega proračuna se za leto
2018 zagotovijo sredstva za naslednje programe v kulturi:
 Ohranjanje kulturne dediščine: 22.500,00 evrov.
- obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih): 17.500,00 evrov,
- drevored v Grobljah – drevored Lipce: 5.000,00 evrov.
 Programi v kulturi: 261.810,00 evrov.
 Knjižničarstvo in založništvo: 156.260,00 evrov:
- pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš: 134.760,00 evrov,
- nabava knjižnjičnega gradiva za enoto Mengeš: 14.000,00 evrov,
- knjiga o slamnikarstvu v Mengšu: 7.500,00 evrov.
 Ljubiteljska kultura: 57.450,00 evrov.
- Zveza kulturnih društev občine Mengeš (8.675,00 EUR) in Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti območna izpostava Domžale (3.875,00 EUR)
- sofinanciranje programov kulturnih društev: 38.900,00 evrov,
- KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa in vzdrževanja inštrumentov in uniform: 6.000,00
evrov.
 Mediji in avdiovizualna kultura: 47.000,00 evrov.
- stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan: 27.000,00 evrov,
- materialni stroški občinskega glasila Mengšan: 8.000,00 evrov,
- Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice: 12.000,00 evrov.

Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo naslednje vsebine opredeljene v letnem programu
kulture:
 Ohranjanje kulturne dediščine.
- Obnova zgodovinskih spomenikov
Sredstva so namenjena za izdelavo strokovnih podlag oziroma za pripravo projektov za zaščito
spomenikov, za prestavitev spominskih obeležij, za vzdrževanje ter obnovo zgodovinskih, sakralnih in
drugih spomenikov. Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v preteklem obdobju in bodo praviloma
nakazana v enkratnem znesku na podlagi pogodbe ali naročila ter računa izvajalca o opravljenih delih.
- Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Sredstva so namenjena postopnemu večletnemu, vzdrževanju in ureditvi drevoreda Lipce v Grobljah.
Sanacija in redno vzdrževanje lipovega drevoreda (obrezovanje dreves, vezava krošenj, saditev novih
dreves, odstranitev polomljenih vej zaradi vetroloma, žledoloma ipd.) se izvaja v sodelovanju z Zavodom
za varstvo narave in na podlagi pripravljenega elaborata sanacije. Del sredstev za ta namen zagotavlja
Občina Mengeš. Sredstva so načrtovana v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave.
 Programi v kulturi
 Knjižničarstvo in založništvo:
- Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš:
Na postavki so načrtovana sredstva za redno dejavnost Knjižnice Domžale in enote Mengeš (stroški
dela, programski in ne-programski stroški). Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in
prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona,
faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke, agencije in prireditev ter drugo.
Ne-programski stroški pa vključujejo komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje in
prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in drugo.
V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za pokrivanje stroškov za dodatno odprtost knjižnice v
Mengšu, saj je po Zakonu o knjižničarstvu predpisana odprtost knjižnice 4 ure na delovni dan oziroma
20 ur na teden. Po izračunih knjižnice nas dodatno odprtje knjižnice za 2 uri na delovni dan oziroma
10 ur na teden, ki ga knjižnica pokriva s študentskim delom, stane cca 2.300,00 evrov/leto. Knjižnica
pa organizira dodatno še ure pravljic (enkrat tedensko) in nekatera druga srečanja (spodbujanje
bralne kulture), ki letno predstavljajo strošek v višini 2.000,00 evrov.
Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in
drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje
sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki ter nadomestila
delavcev se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu s zakonodajo tega področja.
Plačila bodo izvedena na podlagi zahtevkov in pogodbe.
- Nabava knjižnjičnega gradiva za enoto Mengeš: 14.000,00 evrov:
Na postavki so načrtovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva.
Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice v skladu z Zakonom o
knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Plačila bodo
izvedena na podlagi zahtevkov in pogodbe.
- Knjiga o slamnikarstvu v Mengšu: 7.500,00 evrov.

Iz proračunske postavke se financira izdaja knjige »Slamnikarstvo v Mengšu« avtorja Matjaža
Brojana. Organizacijski del izdaje bo vodila Zveza kulturnih društev Mengeš. Knjiga bo predvidoma
izdana v prvem četrtletju leta 2018. Glede na obširno in zanimivo tematiko slamnikarstva na področju
Mengša menimo, da je ta del kulturne dediščine potrebno tudi ustrezno evidentirati. Ocena potrebnih
sredstev temelji na višini stroškov do sedaj izdanih knjig.
 Ljubiteljska kultura:
- Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti - območne izpostave Domžale (JSKD Domžale) in Zveze kulturnih društev občine Mengeš
(ZKD občine Mengeš). Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je osrednja vladna
organizacija slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni
državi strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev
Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za
kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in
usmerjenosti med otroki in mladimi so cilji, h katerim strmijo slovenske organizacije na področju
društvene kulture. Območna izpostava sklada organizira razna izobraževanja in usposabljanja
mentorjev, organizira skupne predstavitve skupin (revije, delavnice), ki se jih vsako leto udeležujejo
tudi člani naših kulturnih društev. Z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območno izpostavo Domžale bo na podlagi predloženega programa dela ter finančnega načrta
sklenjena pogodba.
Zveza kulturnih društev občine Mengeš uresničuje kulturni program lokalne skupnosti v skladu z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, pri čemer sodeluje na kulturnih in
drugih prireditvah v občini Mengeš, skrbi za kulturno promocijo občine zunaj občinskih meja, skrbi za
povezovanje kulturnih društev s sedežem v občini Mengeš, ter skrbi za povezovanje z JSKD
Domžale. ZKD občine Mengeš tudi organizira in sodeluje na občinskih prireditvah, kot so občinski
praznik, Dan državnosti, Dan reformacije, Dan spomina na mrtve, Kulturni praznik idr..
- Sofinanciranje programov kulturnih društev: sredstva se namenijo kulturnim društvom za namen
sofinanciranja njihovih programov i n projektov na področju kulture. Sredstva se dodelijo na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa, s katerim občina sofinancira sledeče kulturne dejavnosti:
- vokalno glasbene dejavnosti,
- instrumentalno glasbene dejavnosti,
- dejavnosti gledaliških skupin,
- dejavnosti plesnih skupin,
- folklorne dejavnosti,
- dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine,
- galerijske dejavnosti,
- dejavnosti likovnih, fotografskih, filmskih, multimedijskih skupin,
- literarne, recitacijske dejavnosti.
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih
meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila
točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje društvenih kulturnih dejavnosti. Izvajalcem se praviloma sofinancira program po
naslednjih sklopih:
a. kulturni programi redne dejavnosti – 75% proračunskih sredstev (honorar strokovnih delavcev,
programski stroški, materialni stroški),
b. javne kulturne prireditve in ostali kulturni projekti – 25% proračunskih sredstev.
- KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa in vzdrževanja inštrumentov in uniform:
Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa oziroma popravila instrumentov in uniform za potrebe
Mengeške godbe, ki je velik promotor občine Mengeš doma in po svetu.

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in glede na predviden obseg nakupa ali
popravila instrumentov ter uniform.
 Mediji in avdiovizualna kultura
- Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje javnega glasila Mengšan to je tehnična postavitev
glasila, lektoriranje in tisk glasila. Višina sredstev je ocenjena na podlagi sedanjih stroškov priprave,
lektoriranja in tiska, predvidenih izidov in obsega glasila v letu 2018.
- Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
Iz te postavke so financirani materialni stroški izdajanja javnega glasila Mengšan, ki zajemajo stroške
distribucije glasila (pogodbeni izvajalec Pošta Slovenije) in drugi morebitni stroški, ki so povezani z
izidom glasila. Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu in predvidenih izidih glasila v letu
2018.
- Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice
Sredstva so namenjena financiranju priprave naročenih prispevkov, križank, naslovnic in urednikovanja
za glasilo Mengšan (honorarji odgovornega urednika, uredniškega odbora, dogovorjenim dopisnikom).
Sredstva so planirana na podlagi veljavnega Sklepa Občinskega sveta Občine Mengeš o višini
avtorskega honorarja za delo odgovornega urednika in Pravilnika o izplačilu avtorskih honorarjev, ki ga je
sprejel Uredniški svet glasila Mengšan.
V. POSEBNE DOLOČBE
Občinski organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ima pravico, da kadarkoli med letom
pregleda dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere lahko ugotavlja namensko
porabo proračunskih sredstev. V primeru ugotovljene nenamenske porabe dodeljenih sredstev, mora le-te
vrniti v proračun Občine Mengeš. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na
naslednjem javnem razpisu Občine Mengeš.
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov projektov se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega
javnega razpisa, in sicer na podlagi Pravilnika za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš. Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje strokovno
komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog. Petčlansko strokovno komisijo sestavljajo
trije člani Izvršnega odbora ZKD Občine Mengeš in dva člana, ki ju določi župan.
VI.

VELJAVNOST IN UPORABA

Letni program kulture za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

