
 

 

           

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 -ZNOrg) in 18. 
člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/2017) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na svoji 10.  redni seji,  dne  27.05.2020  sprejel 
 
 
 

LOKALNI PROGRAM KULTURE OBČINE GROSUPLJE 2020-2023 
 
 

I. UVOD 
 
Program kulture opredeljuje javni interes na področju kulture in način njegovega 
uresničevanja. 
 
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK), ki v 9. členu določa, da se s 
sprejemom programa kulture določa javni interes za kulturo v občini in način 
njegovega uresničevanja.  
V 14. členu ZUJIK določa, da mora lokalna skupnost oblikovati program kulture za 
daljše časovno obdobje (štiri leta), dopušča pa se tudi možnost, da se dolgoročni 
javni interes lokalne skupnosti določi v kakem drugem strateškem dokumentu 
razvoja občine.  
 
Program kulture se v skladu z določili ZUJIK- a oblikuje na podlagi letnih izvedbenih 
načrtov nosilcev javnega interesa, javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, 
njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo javne 
kulturne infrastrukture ter upravnih določb. 
 
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 razvoj 
lokalne skupnosti. 
 
Kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju 
človekovih potreb na področju kulture. 
Javno kulturno dobrino v javnem interesu zagotavlja lokalna skupnost kot javno 
službo (npr. Mestna knjižnica Grosuplje) ali kot obliko podpore posamičnim kulturnim 
programom in projektom civilne družbe oz. nevladnih organizacij (kulturna društva in 
njihova zveza, ipd.). 
 
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju nepremične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, 
glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, na področju 
založništva, knjižničarstva, galerije in na drugih področjih. 
 
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina javni interes na področju kulture 
zagotavlja tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, 
vzdrževanje, varstvo kulturne dediščine). 
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine in oprema v javni lasti, 
namenjena kulturi. 
 



 

Kulturna dediščina so dobrine podedovane iz preteklosti, ki so opredeljene kot odsev 
in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij našega 
naroda. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med 
ljudmi in prostorom skozi čas. 
 
 
Program kulture Občine Grosuplje je skupaj z vsakoletnim proračunom občine 
(finančna sredstva za področje kulturnih dejavnosti so določena za leti 2020 in 2021)  
podlaga za razdelitev sredstev za izvajanje kulturne dejavnosti. Javni interes se 
uresničuje na podlagi izvedenih javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje 
javnih kulturnih programov in projektov in na podlagi letnih programov javnih zavodov 
na področju kulture. 
 
 
Izvajalci programa kulture so: javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica 
Grosuplje), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ivančna 
Gorica, Zveza kulturnih društev Grosuplje, kulturna društva in druge organizacije, 
registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti, posamezniki, samozaposleni v kulturi, 
vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov. 
 
Izvajalci kulturnih programov se lahko povezujejo v konzorcij izvajalcev programa 
kulture. 
Konzorcij izvajalcev programa kulture sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe 
enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa. 
Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo 
izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca programa kulture v občini 
Grosuplje in ustrezati razpisnim pogojem. 
 
 
 

II. CILJI PROGRAMA KULTURE 
 
Temeljni cilji programa kulture Občine Grosuplje so: spodbujanje kulturnega življenja 
v občini, povezovanje kulture z gospodarstvom, izobraževanjem, športom in 
turizmom ter razvijanje prepoznavnosti Občine Grosuplje skozi kulturno dejavnost. 
 
Posebni cilji: 

- skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, 
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost, 
- spodbujanje enakomernega razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- integriranje kulturne vzgoje v procese izobraževanja, 
- spodbujanje kulturne raznolikosti, 
- spodbujanje specifičnih kulturnih programov in projektov, 
- spodbujanje domoljubja. 

 
Dostopnost kulturnih dobrin ne sme biti pogojena geografsko ali s socialnim 
statusom posameznika. Kultura mora biti dosegljiva najširšemu krogu uporabnikov. 
 
Razvijanje ljubiteljske kulturne dejavnosti je ena izmed prioritet kulturne politike v 
Občini Grosuplje. Javni razpisi in javni pozivi za sofinanciranje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti se izvedejo na način, da bo zagotovljen enakomeren razvoj vseh zvrsti 
kulturne dejavnosti.  
 



 

V posebnem interesu Občine Grosuplje so kulturni programi in kulturni projekti, ki 
promovirajo domače lokalno okolje, se vsebinsko povezujejo z drugimi dejavnostmi v 
in izven občine in pritegnejo večje občinstvo.  
 
Občina je tudi pristopila k projektu Evropska prestolnica kulture 2025 in podprla 
kandidaturo mesta Ljubljana za ta naziv. V projektu občina vidi priložnost za našo 
večjo prepoznavnost, razmah kulturne in turistične ponudbe ter obnovo kulturne 
infrastrukture. 
 
V tem programskem obdobju in v okviru zgoraj omenjenega projekta bo občina 
posodobila obstoječo kulturno infrastrukturo (obnova opreme v Kulturnem domu), v 
sklopu izgradnje novega mestnega jedra pa je predviden tudi  nov Kulturni center. 
V letu 2020 se izvede natečaj za projektantsko rešitev kulturnega centra. V letu 2021 
se bodo nadaljevale aktivnosti v povezavi s projektno dokumentacijo novega centra.  
Termninski plan izgradnje kulturnega centra je odvisen od pridobitve alternativnih 
virov sredstev. 
 
 
 
Ustvarjalcem in kulturnim društvom v lokalnem okolju je potrebno zagotoviti 
spodbudne pogoje za delo, sodelovanje s strokovnimi kadri in različne oblikovanje 
izobraževanja. 
 
 
 
 
III. Programi, ki se bodo na področju kulture izvajali v javnem interesu  v 

naslednjem štiriletnem obdobju (2020- 2023) so: 
 

 
1. JAVNI ZAVODI 
1.1. Knjižnična dejavnost – Mestna knjižnica Grosuplje 
1.2. Razstavna dejavnost – Mestna knjižnica Grosuplje 

 
 

2. LJUBITELJSKA KULTURA 
2.1. Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Ivančna     

           Gorica 
2.2. Dejavnost Zveze kulturnih društev Grosuplje 
2.3. Dejavnost kulturnih društev 

 
 

3. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
3.1. Investicije in  vzdrževanje zgodovinskih, kulturnih in  

sakralnih objektov 
3.2. Upravljanje s spominsko sobo Louisa Adamiča 
3.3. Investicije v Mlin Brinje in upravljanje objekta 

 
 

4. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE 
4.1. Upravljanje kulturnega doma Grosuplje 
4.2. Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 
4.3. Investicije v izgradnjo novega kulturnega centra 
4.4. Investicije in investicijsko vzdrževanje knjižnice ter amortizacija  

opreme 



 

 
 

5. PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA 
5.1. Občinske prireditve in druge profesionalne prireditve 

 
  



 

 
IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE ZA LETO 

2020 
 

Obseg sredstev za izvajanje programa kulture se z rebalansom proračuna lahko 
spremeni.  

 
 

Podprogram Naziv programa Sredstva v letu 2020 v 
EUR 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 15.450 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.450 

0518001 Spominska soba Louisa Adamiča  200 

0518002 Investicije in vzdrževanje zgodovinskih, 
kulturnih in sakralnih objektov 

14.000 

0518017 Investicije v muzej Mlin 300 

0518047 Upravljanje objekta Mlin 950 

1803 Programi v kulturi 852.400 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 544.200 

0518006 Stroški materiala, blaga in storitev - 
knjižnica 

110.000 

0518007 Nabava knjig - knjižnica 43.407 

0518056 Stroški dela - knjižnica 386.263 

0518058 Financiranje zbornika in domoznanske 
zbirke 

4.530 

18039003 Ljubiteljska kultura 122.000 

0518008 Programi Sklada za kulturne dejavnosti 7.500 

0518009 Programi izvajalcev na področju kulture 57.500 

0518010 Projekti izvajalcev na področju kulture 9.000 

0518063 Zagotavljanje splošnih in skupnih pogojev 
dela v  kulturi 

42.000 

0518054 Organizacija profesionalnih prireditev  6.000 

18039005 Drugi programi v kulturi 186.200 

0518060 Obratovalni stroški kulturnega doma  
Grosuplje  

16.800 

0518061 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma 
Grosuplje 

7.650 

0518065 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
kulturnih domov 

95.000 

0518072 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
kulturnih objektov – Tabor Cerovo za 
prihodnost 

1.750 

0518076 Investicije v Kulturni center Grosuplje 50.000 

0518014 Investicije v knjižnico 5.000 

0518059 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 5.000 

0518015 Amortizacija opreme - knjižnica 5.000 

0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000 

0504011 Občinske prireditve (tekoči transfer 
neprofitnim organizacijam in ustanovam) 

5.000 

 
SKUPAJ 
 

  
872.850 



 

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE ZA LETO 
2021 

 
Obseg sredstev za izvajanje programa kulture se z rebalansom proračuna lahko 
spremeni.  

 

Podprogram Naziv programa Sredstva v letu 2021 v 
EUR 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 15.450 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.450 

0518001 Spominska soba Louisa Adamiča  200 

0518002 Investicije in vzdrževanje zgodovinskih, 
kulturnih in sakralnih objektov 

14.000 

0518017 Investicije v muzej Mlin 300 

0518047 Upravljanje objekta Mlin 950 

1803 Programi v kulturi 927.029 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 550.579 

0518006 Stroški materiala, blaga in storitev - 
knjižnica 

110.000 

0518007 Nabava knjig - knjižnica 43.407 

0518056 Stroški dela - knjižnica 392.642 

0518058 Financiranje zbornika in domoznanske 
zbirke 

4.530 

18039003 Ljubiteljska kultura 122.000 

0518008 Programi Sklada za kulturne dejavnosti 7.500 

0518009 Programi izvajalcev na področju kulture 57.500 

0518010 Projekti izvajalcev na področju kulture 9.000 

0518063 Zagotavljanje splošnih in skupnih pogojev 
dela v  kulturi 

42.000 

0518054 Organizacija profesionalnih prireditev 6.000 

18039005 Drugi programi v kulturi 254.450 

0518060 Obratovalni stroški kulturnega doma  
Grosuplje  

16.800 

0518061 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma 
Grosuplje 

7.650 

0518076 Investicija v Kulturni center 200.000 

0518014 Investicije v knjižnico 5.000 

0518059 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 10.000 

0518015 Amortizacija opreme - knjižnica 5.000 

0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000 

0504011 Občinske prireditve (tekoči transfer 
neprofitnim organizacijam in ustanovam) 

5.000 

 
SKUPAJ 
 

  
947.479 

 
 
OBČINA GROSUPLJE 
     OBČINSKI SVET          
           ŽUPAN 

 
     Dr. Peter Verlič 


