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Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (URL RS, št. 77/07 – 

UPB  56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o sofinanciranju 

programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture  v Občini Tabor (UO OT, št. 8/2020)  in 6. člena 

Statuta Občine Tabor (URL RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in UO OT, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 

21. redni seji dne 7. 3. 2022 sprejel  

 

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI TABOR 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

2. točka 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 

 

Sredstva, ki jih Občina Tabor namenja za sofinanciranje programov in dejavnosti ljubiteljske kulture se 

razdelijo na: 

- 70 % sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev,  

- 10 % sredstev za jubileje, nagrade in tekmovanja, ki se jih udeležijo društva in  

- 20 % sredstev za sofinanciranje projektov društev.  

 

3. točka 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 
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Za nerazporejena sredstva iz naslova projektov, jubilejev, nagrad in tekmovanj se povečajo sredstva za redno 

dejavnost. 

 

II. KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.  

 

 

Številka: 610-1/2020-2 

Tabor, 7. 3. 2022  

 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (URL RS, št. 77/07 – 

UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) in 15. člena Statuta Občine 

Tabor (URL RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in UO OT, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 21. redni seji 

dne 7. 3. 2022 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TABOR ZA LETO 2022  

 
 

 I. UVOD  

 

Letni program kulture v Občini Tabor (v nadaljevanju: LPK) določa javni interes občine na področju 

zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi 

in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih 

pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. 

 

LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so (so)financirane 

s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. V 

proračunu Občine Tabor za leto 2022 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih: 

 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 

1803 – Programi v kulturi. 

 

Sredstva so namenjena: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#50. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#50. člen
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4351/letni-program-kulture-v-obcini-recica-ob-savinji-za-leto-2022/#I.%C2%A0UVOD
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- sofinanciranju in vzdrževanju nepremične in premične kulturne dediščine (vzdrževanje spominskih, 

sakralnih objektov, Grad Ojstrica), 

- sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture (Medobčinska splošna knjižnica Žalec- Občinska 

knjižnica Tabor in Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Žalec), 

- sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij (sofinanciranje programov s področja 

kulturne dejavnosti), 

- financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena, 

- financiranju medijev in avdiovizualne kulture (Občinski časopis Novice izpod Krvavice, Utrip Savinjske 

doline..) 

- vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost. 

 

LPK je skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom Občine Tabor za leto 

2022 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe društev. Javni interes se udejanja predvsem na 

podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v in letnih programov 

javnih zavodov na področju kulture. 

 

II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA  

(ohranjanje kulturne dediščine) 

 

V letu 2022 bo občina namenila sredstva na proračunski postavki: »1802 – Ohranjanje kulturne dediščine« 

in sicer: 

- 1.000,00 EUR za vzdrževanje spominskih in sakralnih objektov (spomeniki NOB, kapelice, kužna 

znamenja..) in 

- 5.000,00 EUR za Grad Ojstrica (načrtuje se postavitev silhuete gradu v bližini razvalin nekdanjega 

gradu v Lokah), 

oboje na področju  nepremične kulturne dediščine. 

 

(knjižničarstvo in založništvo) 

 

V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za financiranje knjižničarstva in založništva na proračunski postavki 

»08007 – Medobčinska splošna knjižnica Žalec« v višini 29.961,00 EUR. Navedena sredstva so predmet letne 

pogodbe med občino in javnim zavodom in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot sledi: 

 

Zap. št.  
vsebine 

Vsebina Sredstva  
(EUR) 

1 plače in drugi izdatki zaposlenim 20.261,00 

2 materialni stroški 4.000,00 

3 prireditve 1.000,00 

4 nakup knjig 4.500,00 

5 tekoče vzdrževanje druge opreme, telefon 200,00 
 
SKUPAJ 29.961,00 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4351/letni-program-kulture-v-obcini-recica-ob-savinji-za-leto-2022/#II.%C2%A0VSEBINE%C2%A0FINANCIRANJA%C2%A0IZ%C2%A0SREDSTEV%C2%A0OB%C4%8CINSKEGA%C2%A0PRORA%C4%8CUNA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4351/letni-program-kulture-v-obcini-recica-ob-savinji-za-leto-2022/#II.%C2%A0VSEBINE%C2%A0FINANCIRANJA%C2%A0IZ%C2%A0SREDSTEV%C2%A0OB%C4%8CINSKEGA%C2%A0PRORA%C4%8CUNA
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(ljubiteljska kultura) 

 

V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za financiranje Javnega sklada  RS za kulturne dejavnosti - Območna 

izpostava ŽALEC na proračunski postavki »08006 – Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti« v višini 

495,00 EUR, ki so predmet letne pogodbe med občino in skladom in se porabijo za  realizirane stroške 

programa izvedbe in  udeležbe na območnih prireditvah.  

 

V letu 2022 bo občina namenila sredstva za financiranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki »18031 

– Sofinanciranje programov s področja kulture,  konto »412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam«, v višini 6.000,00 EUR. Navedena sredstva so predmet javnega razpisa in se dodelijo v višini in 

po vsebinah, kot sledi: 

 

Zap. št.  
vsebine 

Vsebina Delež 
 (%) 

Sredstva  
(EUR) 

1 Redna dejavnost  70 4.200,00 

2 Jubileji, nagrade, tekmovanja 10 600,00 

3 Projekti 20 1.200,00 
 
SKUPAJ 100 6.000,00 

 
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov kandidatov, ki se 

bodo prijavili na javni razpis, se bo opravilo v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del razpisa. 

 

Za nerazporejena sredstva iz naslova projektov, nagrad in tekmovanj se povečajo sredstva za redno 

dejavnost. Posebni projekti se lahko iz občinskega proračuna  financirajo dodatno. 

 
(mediji in avdiovizualna kultura) 

 

V letu 2022 bo občina namenila: 

-  10.995,00 EUR za občinsko glasilo Novice izpod Krvavice in sicer na proračunski postavki »08009 – 

Občinski časopis Novice« (založniške in tiskarske storitve, poštnina,  plačila po podjemnih pogodbah) 

in 

- 7.801,12 EUR za  mesečnik Utrip Savinjske doline in sicer na proračunski postavki »08011 – Utrip 

Savinjske doline« (plačilo mesečnih izvodov časopisa za vsa gospodinjstva občine). 

 

(vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost) 

 

V letu 2022 bo občina namenila 1.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje infrastrukture, na proračunski postavki: 

»01014 Dom krajanov«. Večjih investicij ni planiranih. 

 

II. ZAKONSKA PODLAGA 
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Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi. 

Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se 

uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih 

dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. 9. člen zakona narekuje sprejem 

dokumenta, ki določa javni interes za kulturo in udejanjanje le-tega prek: 

- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa, 

- javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih programov, kulturnih projektov, 

- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela in 

- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture. 

 

Letni izvedbeni načrt financiranja kulture  dviguje kakovost življenja v lokalni skupnosti, kjer igra kulturo 

pomembno vlogo. 

 

III. CILJI IN USMERITVE 

 

Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani Občine Tabor 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. 

 

Naloge občine so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa na 

področju kulture še: 

- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske kulture, nesnovne 

kulturne dediščine in inovativnih projektov ter zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost, 

- omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in projektov 

in 

- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov in projektov 

nosilcev dejavnosti. 

 

Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina: 

- z javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti 

v občini Tabor spodbujala oz. ohranjala dejavnosti na področju kulture in  

- z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov, ki delujejo na območju 

občine (Medobčinska splošna knjižnica Žalec in  Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti - Območna 

izpostava Žalec). 

 

IV. OPIS PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA KULTURE 

 

Programi, ki se bodo letu 2022 izvajali v javnem interesu na območju občine Tabor so naslednji: 

 

1. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO 

1.1. Knjižnična dejavnost – Medobčinska splošna knjižnica Žalec – Občinska knjižnica Tabor 

 

2. LJUBITELJSKA KULTURA 

2.1. Dejavnost Javnega sklada  RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Žalec 
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2.2. Dejavnost društev s področja kulture – Izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti 

na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2022 

 
3. DRUGI PROGRAMI V KULTURI 

3.1. Stroški vzdrževanja dvorane 

 

V. PREGLED LETNIH PROGRAMOV KULTURE GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE 

 

Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2022, ki so načrtovana v proračunu Občine 

Tabor po podprogramih so: 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina: 6.000,00 EUR 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 29.961,00 EUR 

18039003 Ljubiteljska kultura: 6.495,00 EUR 

18039005 Drugi programi v kulturi: 1.000,00 EUR 

SKUPAJ: 43.456,00 EUR 

 

VI. DRUGE DOLOČBE 

 

1. Sredstva za investicije in vzdrževanje infrastrukture na področju kulture se razdelijo na podlagi sprejetih 

načrtov razvojnih programov v Proračunu Občine Tabor leto 2022. 

2. Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljske kulture in sofinanciranje 

izvedbe drugih kulturnih prireditev bo potekala z javnim razpisom. Ostala sredstva se izplačujejo neposredno 

na podlagi predloženih programov in pogodb. 

 

3. Občina lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2022 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi 

poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju 

programov in dejavnosti na področju kulture v letu 2022. 

 

4. Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulture se v celoti razdelijo na podlagi javnega razpisa in izbora ter 

vrednotenja programov po Pravilniku o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju  ljubiteljske 

kulture  v Občini Tabor. 

 

5. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in porabijo za planirane namene. Če 

sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine 

Tabor ob sprejemanju rebalansa proračuna sprejme odločitev o prerazporeditvi namenskih sredstev znotraj 

izvajanja kulturnih vsebin. Sprememba sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo letnega programa 

kulture za leto 2022. 

 

6. Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške prireditev. 

 

7. Program, ki ni določen v okviru LPK, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa 

vključena Občina Tabor in gre za program velikega javnega pomena. V tem primeru se glede sofinanciranja iz 
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proračuna za vsak posamični program oz. projekt preuči finančne možnosti in določi vire (so)financiranja s 

strani občine. 

 

8. Na osnovi sprejetega letnega programa kulture za leto 2022 bo občinska uprava v lokalnem časopisu in na 

spletni strani občine objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 

kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2022. 

 

9.  Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Številka: 0321-21/218-7 

Tabor, 7. 3. 2022  

 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 


