Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07—UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni
seji dne 20.12.2016 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2017
I. UVOD
Javni interes za kulturo Občine Sevnica se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in slovensko kulturno identiteto.
Letni program kulture za leto 2017 se bo udejanjal preko programov javnih zavodov s področja
kulture, javnega sklada za kulturne dejavnosti, javnega razpisa za financiranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin Občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture oziroma objektov kulturne dediščine.
Izvajalci letnega programa kulture so: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica, Knjižnica Sevnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna enota
Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica, kulturna društva, samostojni kulturni izvajalci in
druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti.
Pogoji za izvedbo letnega programa kulture se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto
2017.

II. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 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.
V skladu in na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), se izvajanje javnega interesa za kulturo v
Občini Sevnica določi z letnim programom kulture, ki določa kulturne programe in projekte, ki
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.
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III. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST, PROGRAMI IN PROJEKTI,
FINANCIRANI PREKO JAVNEGA RAZPISA
Skupni obseg sredstev:

47.536,00 EUR

1. Z javnim razpisom za zbiranje ponudb programov in projektov, ki se bodo sofinancirali s
proračunskimi sredstvi, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in
enakopravnost obravnave.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa pa se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Postopek izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalcev
programov in projektov na področju kulture vodi Občina Sevnica (priprava javnega razpisa,
zbiranje vlog, priprava sklepov in pogodb). Župan z izvajalci sklene pogodbo.
2. Izvajalci, ki lahko kandidirajo s programom:
•
•
•
•

društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so
nepridobitni;
posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

3. Prijavitelji bodo lahko pridobili sredstva za:
•
•

•
•
•
•
•
•

redno, sistematično in kontinuirano delovanje;
organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in
druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in
izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
udeležbo na tekmovanju;
obletnico delovanja;
vzdrževanje opreme;
članstvo v resorni zvezi;
založništvo;
izobraževanje in strokovno usposabljanje.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne
dejavnosti, niso predmet financiranja.
4. Podlaga za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15).
5. Prispeli programi in projekti bodo ovrednoteni na podlagi meril iz Pravilnika o postopku in
merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
Z vsakim izvajalcem, ki mu bo priznano sofinanciranje programov in projektov, bo sklenjena
pogodba. V pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije programa,
pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
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IV. SREDSTVA ZA IZVAJANJE KULTURNE DEJAVNOSTI KŠTM SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

198.583,00 EUR

Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotoviti
sredstva za plače zaposlenih v zavodu na področju kulture.
KŠTM Sevnica na področju kulture upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z
Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za te objekte plačuje vse
obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje,
zavarovalno premijo in druge operativne stroške). Sem sodijo tudi vsa tekoča in nujna
vzdrževalna dela ter ¼ stroškov uprave (izdajanje časopisa Grajske novice, stroški za
prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico,
nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske
storitve, poštnina…).
Na Gradu Sevnica so v letu 2017 predvidene naslednje prireditve in redne dejavnosti:
a) prireditve: Sevniško grajsko poletje 2017, Gostolenje ustvarjanja in umetnosti, Grajska
rezatev in trgatev, Svetovni dan lutk, kolonija »Lutkart 2017«;
b) redne dejavnosti: vodeni ogledi gradu, zbirka Ogled avtorja Rudija Stoparja, animirani ogledi
gradu za otroke »Spoznaj barona Moscona!«, grajske igre in delavnice, Učna ura Primoža
Trubarja, veličastne grajske poroke, Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, grajska vinoteka,
grajski vinograd, grajska kavarna, grajska vila, Lutrovska klet in grajska pojedina.
Na Ajdovskem gradcu bodo v letu 2017 potekali animirani ogledi, delavnice in dnevi odprtih
vrat.
V kulturni dvorani bodo v letu 2017 še naprej potekali odrasli in otroški abonmaji.
Občina Sevnica bo v letu 2017 namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in
objektov na področju kulture. Sredstva se bodo porabila za naslednje namene:
a) Grad Sevnica: barvanje oken in sanacijo strelovodov,
b) Ajdovski gradec: zamenjava slamnate strehe,
c) Kulturna dvorana Sevnica: zamenjava požarnih vrat.
»Igre brez meja« je čezmejni projekt, v katerem je KŠTM Sevnica partner pri projektu (vodilni
partner je Občina Krško, partnerja pri projektu sta tudi Občina Opatija in Občina Ludbreg s
Hrvaške), ki kandidira za sredstva razpisa Interreg. Jedro projekta je povezovanje objektov
kulturne dediščine in povezovanje kulturnih dogodkov. KŠTM kot partner v projektu namerava
v srednji etaži Lutrovske kleti urediti prostor za izvajanje programa igrifikacije v turizmu (LARP),
v okviru česar bi se prostor uredil v smislu samostanskih sob – meniških celic, pri čemer bo
bistvo programa v nekaj dneh doživeti srednjeveško meniško življenje, brez telefonov in
računalnika. Poleg ureditve prostora (oken, ureditev montažnih meniških celic, zunanjega
stranišča in pitnika ali vodnjaka …) projekt vključuje še nakup določene opreme, osnovnih
kostumov, pripravo programa ter izobraževanje animatorjev.
Sredstva se namenjajo za:
•

plače zaposlenih na področju kulture

72.450,00 EUR
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•
•
•

izvajanje dejavnosti, ki jih bo v skladu s finančnim
planom za leto 2017 KŠTM Sevnica izvajal na področju kulture
investicijski transfer KŠTM za področje kulture
projekt »Igre brez meja«

84.547,00 EUR
17.000,00 EUR
24.586,00 EUR

V. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
OBMOČNA IZPOSTAVA SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

13.000,00 EUR

Javni sklad RS 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
ustvarjalnosti med otroki in mladimi so cilji, h katerim strmijo slovenske organizacije na
področju društvene kulture že dobrih 50 let.
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki
jih bo OI JSKD Sevnica na podlagi letne pogodbe izvajala na območju občine Sevnice ter
sredstva za delovanje.
Občina Sevnica bo v letu 2017 sofinancirala naslednje programe in projekte: območno revijo
otroških in mladinskih pevskih zborov – Poj z menoj, območno revijo predšolskih pevskih
zborov – Ringaraja, območno srečanje otroških gledaliških skupin, območno srečanje
lutkovnih skupin, regijsko srečanje lutkovnih skupin, območno srečanje odraslih folklornih
skupin, območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž – Skupaj se znajdemo
mi, 4. paleta brez meja – območni likovni natečaj za OŠ, XVII. sevniški likovni shod Grad 2017,
odprtje razstave XVII. sevniškega likovnega shoda Grad 2017 in območno srečanje literatov –
Škrjanček poje, žvrgoli…
Sredstva iz pogodbe se namenjajo za:
•
•

delovanje izpostave
organizacijo območnih in medobčinskih kulturnih
prireditev v občini Sevnica

4.300,00 EUR
8.700,00 EUR

VI. KNJIŽNICA SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

352.910,00 EUR

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki ima poleg matične
knjižnice v Sevnici še izposojevališči v Krmelju in Loki, dolžna zagotavljati sredstva za plače s
prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih.
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Občina je ravno tako dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške, ki nastanejo pri
obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje,
zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).
Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnega
zavoda Knjižnica Sevnica dolžna zagotavljati tudi sredstva za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva (del sredstev za nakup knjižničnega gradiva pa knjižnica pridobi iz
državnega proračuna).
Knjižnica Sevnica poleg rednega strokovnega dela, ki je posredno vezano na osnovno
dejavnost, v letu 2017 načrtuje za širšo javnost naslednje dogodke: literarne večere,
predstavitve knjig lokalnih avtorjev, pogovorne večere z znanimi Sevničani, literarne delavnice,
srečanje literatov ter izobraževanje za lokalne literate (skupaj z JSKD Sevnica), bralni projekt
Posavci beremo skupaj, literarni dogodek ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, potopisna
in strokovna predavanja, obeležitev 10-letnice delovanja knjižnice v sedanjih prostorih (20072017), prireditve ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic in ob občinskem prazniku Občine
Sevnica, bralno značko za varovance Varstveno-delovnega centra Leskovec-Krško, enota
Sevnica, mesečne izvedbe ur pravljic za najmlajše, izvedbo bibliopedagoških ur (projekt
Rastemo s knjigo v sodelovanju z osnovnimi šolami občine Sevnica ter Srednjo šolo Sevnica),
dvakrat na leto počitniško ustvarjalno delavnico, mesečne obiske skupin otrok iz vrtcev
(pripovedovanje pravljice) ter obiske učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica, mesečne likovne
razstave sevniških ustvarjalcev, zbiranje, obdelavo ter promocijo domoznanskega gradiva (vse
o Sevnici, dogodkih in njenih prebivalcih) in digitalizacijo domoznanskega gradiva ter
sistematično zbiranje le-tega. V šolskem letu 2017/2018 bodo v knjižnici pričeli z novo
dejavnostjo, in sicer z uvajanjem predšolske bralne značke (za otroke od 3. do 6. leta starosti).
Sredstva za investicijsko vzdrževanje so namenjena za redno vzdrževanje objektov in opreme
v Knjižnici Sevnica in v obeh izposojevališčih. V letu 2017 je predvidena ureditev zunanjega
dela izposojevališča v Krmelju (reševanje problema vlage) ter ureditev izposojevališča v Loki,
in sicer prestavitev izvajanja knjižnične dejavnosti v podružnično šolo v Loki.
Sredstva se namenjajo za:
•
•
•
•

plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih
delovanje
nakup knjižničnega gradiva
investicijsko vzdrževanje

212.910,00 EUR
90.000,00 EUR
20.000,00 EUR
30.000,00 EUR

VII. IZBOR IZVAJALCEV S PODROČJA GODBENIŠTVA ZA
ORGANIZACIJO, IZVEDBO IN SODELOVANJE PRI PRIREDITVAH
ŠIRŠEGA OBČINSKEGA POMENA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2017
Skupni obseg sredstev:

22.000,00 EUR

1. Sredstva so namenjena pripravi scenarija, organizaciji, izvedbi in sodelovanju pri prireditvah.
Posamezno društvo se lahko prijavi za organizacijo, izvedbo ali sodelovanje za več sklopov,
ki so predmet javnega poziva (prvomajski nastop – organizacija in izvedba, dan državnosti –
organizacija in izvedba, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Sevnica –
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sodelovanje, božično – novoletni koncert – organizacija in izvedba, prireditve ob otvoritvah in
odprtjih – do 7 prireditev skozi celo leto – sodelovanje, prireditve ob obletnicah in proslavah –
do 7 prireditev skozi celo leto – sodelovanje). Za posamezen sklop bo izbran le en izvajalec.
2. Na poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
•
•
•

so kulturna društva s področja godbeništva s sedežem v občini Sevnica;
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje kulturnih aktivnosti;
prijavitelji niso pridobili sredstev za izvedbo prireditev, ki so predmet poziva, na osnovi
drugih razpisov Občine Sevnica;
niso navedli zavajajočih podatkov.

3. Prireditve se izberejo na podlagi meril, in sicer:
•
•
•
•

kakovost in realnost izvedbe prijavljene organizacije;
izkušnje in reference prijavitelja;
racionalna in varčna izvedba organizacije prireditve;
usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetov javnega poziva.

4. Z izbranimi prijavitelji bo Občina sklenila pogodbo, v kateri se definira način sodelovanja pri
posamezni prireditvi.

VIII. MEDIJI
Skupni obseg sredstev:

62.000,00 EUR

Kadar govorimo o javnem interesu na področju medijev, medije presojamo tudi kot vprašanje
kulture. So nosilci kulture in sami del kulture.
Javni interes občine je zagotavljanje možnosti in pravic do kakovostnega obveščanja občanov
občine Sevnica in ostalih ciljnih skupin.
Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav sodijo stroški za stike z javnostjo ter
informiranje in obveščanje javnosti. Stiki z javnostjo zajemajo organizacijo novinarskih
konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov, oglaševanje v
krajevnih časopisih in drugih medijih, pokriva pa tudi stroške pri izdaji raznovrstnih publikacij
in knjig društev ter posameznikov z območja občine Sevnica. Večji del sredstev za informiranje
je namenjen rednemu celovitemu obveščanju občanov v Posavskem obzorniku, ki ga na dom
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva.
Občina Sevnica bo v letu 2017 javnost obveščala tudi preko drugih medijev, in sicer lokalnih
radijskih postaj (Radio Sraka, Radio Veseljak, Radio 1), lokalnega informativnega programa
Axa ter televizije Vaš kanal Novo mesto. Sredstva se namenijo tudi za občasne informativne
objave v tematskih prilogah nekaterih slovenskih in posavskih tiskanih medijih.
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IX. POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
Skupni obseg sredstev:

5.600,00 EUR

Občina Sevnica je za izvajanje javne službe na področju premične kulturne dediščine
soustanovila Posavski muzej Brežice za področje arheologije, etnologije, zgodovine in likovne
umetnosti.
Muzej skrbi za premično dediščino v muzeju in izven njega tako, da evidentira, zbira,
dokumentira in obdeluje premično dediščino svojega območja, vodi register dediščine, jo
proučuje, hrani in varuje ter jo predstavlja javnosti. Zavod tudi pripravlja strokovne podlage za
razglasitev premične dediščine za kulturni spomenik.
Občina Sevnica kot soustanoviteljica v skladu z zakonodajo, razen programskega
sofinanciranja po dogovoru in sprejetim letnim načrtom, nima finančnih obveznosti do zavoda.
V letu 2017 bo Občina Sevnica muzeju namenila 5.600,00 EUR in s tem sofinancirala projekte,
ki se bodo odvijali na Gradu Sevnica.

X. VESELI DECEMBER
Skupni obseg sredstev:

13.000,00 EUR

Občina Sevnica bo v letu 2017 namenila sredstva za obdarovanje predšolskih otrok v mesecu
decembru, sofinanciranju prireditev za otroke (Miklavževanje, Dedek mraz, ki jih organizirajo
Društvo prijateljev mladine, Krajevne skupnosti, Župnijski uradi, društva). Del sredstev se
nameni vrtcem in šolam za sofinanciranje različnih prireditev v mesecu decembru, ogledu
gledaliških predstav in filmov.

XI. UREDITEV PLOŠČADI OB KVEDROVI CESTI
Skupni obseg sredstev:

144.500,00 EUR

Občina Sevnica bo v letu 2017 pristopila k investiciji ureditve ploščadi ob Kvedrovi cesti.
Uredilo se bo območje in neposredna okolica spomenika borcem NOB in žrtvam
okupatorjevega nasilja pri železniški postaji v središču Sevnice. Prvotno bo potrebno pripraviti
predloge območja prenove ter v nadaljevanju pristopiti k izvedbi investicije.
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XII. SKUPNI OBSEG SREDSTEV ZA LETNI PROGRAM KULTURE ZA
LETO 2017
849.129,00 EUR

XIII. VELJAVNOST PROGRAMA
Letni program kulture začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2017.

Številka: 610-0018/2016
Sevnica dne, 21. decembra 2016

Srečko OCVIRK
župan
Občine Sevnica
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