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1 UVOD 
 
Lokalni program kulture občine predstavlja programski  in  izvedbeni  dokument,  ki  določa 
usmeritve ter izvedbo osnovnih nalog in storitev na različnih področjih kulture ter postavlja 
smeri razvoja in prioritete občinske  kulturne  politike. Predmetni dokument določa predvsem 
obseg in vsebine javnega kulturnega interesa s tem, da skuša v čim večji meri zagotavljati 
pogoje za uresničevanje javnih kulturnih dobrin ter izbrati odgovorne nosilce in podporne 
mehanizme za njegovo realizacijo. 
 
Pri uresničevanju kulturnih dobrin imata posebno mesto  ljubiteljska in društvena  dejavnost. 
Društvom nudi strokovno tehnično pomoč Javni sklad Republike Slovenije za kulturne  
dejavnosti. 
 
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa je Zakon o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 ZNOrg), Resolucija o 
nacionalnem programu za kulturo 2018–2025 (v sprejemanju) in sprejet Odlok o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2019. 
 
Lokalni program kulture izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini Vojnik, s pogledom v 
prihodnost. Opredeljuje področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne 
dobrine, spodbuja, sofinancira oziroma subvencionira posamezne kulturne dejavnosti in 
načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo. V lokalnem kulturnem programu se določi 
zlasti obseg in vrsta javnih kulturnih dobrin, prioritetne vsebine ter deleži sredstev za 
posamezne kulturne programe in projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. 
 
Lokalni program kulture omogoča pogoje za čim bolj skladen razvoj kulture v občinskem 
kulturnem prostoru, pogoje za dvig kulturne ustvarjalnosti, za večanje dostopnosti kulturnih 
dobrin in ustvarjanja ter pogoje za spodbujanje kulturne raznolikosti. 
 
Lokalni program kulture sprejme občinski svet. Sprejeti lokalni kulturni program predstavlja 
podlago za javni razpis za izbiro izvajalcev kulturnih programov, prireditev in drugih 
dejavnosti na področju ljubiteljske (nepoklicne) kulture v občini.  
 
2 OPIS SEDANJEGA STANJA 
 
Kulturno dogajanje v občini Vojnik predstavljajo predvsem društva in njihove sekcije. V 
občini Vojnik v letu 2019 na področju kulture delujejo naslednja društva: 

− Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo  
− Kulturno umetniško društvo Nova Cerkev 
− Kulturno društvo Socka 
− Kulturno umetniško društvo Godba na pihala Nova Cerkev 
− Kulturno umetniško društvo Štajerski rogisti Nova Cerkev 
− Kulturno umetniško društvo France Prešeren Vojnik 
− Društvo upokojencev Vojnik - Mešani komorni pevski zbor  
− Turistično – kulturno društvo Globoče  
− Katoliško kulturno društvo »Ivan Šopar« Vojnik 

 
2.1 VIZIJA KULTURNIH DEJAVNOSTI 
 
Kulturna ponudba v občini Vojnik bo še bolj privlačna in raznolika za občane in obiskovalce 
Vojnik. Prav tako bomo zagotovili dostopnost kulturnih dobrin in storitev za vse občane ne 
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glede na socialni status. Podpirali bomo kvalitetne dogodke domačih društev in jim s 
tehničnimi in finančnimi sredstvi, ki so nam na razpolago, skušali omogočiti lažje izvajanje 
dejavnosti. V okviru finančnih zmožnosti se bomo trudili v naš kraj pripeljati in predstaviti 
kvalitetne kulturne ustvarjalce vseh zvrsti. 
 
2.2 CILJI NA PODROČJU KULTURE 
 
Cilji izhajajo iz vizije kulturnih dejavnosti in zajemajo: 

− spodbujanje ustvarjalnosti društev, 
− skladen in uravnotežen razvoj različnih kulturnih dejavnosti znotraj lokalne skupnosti, 
− dostopnost kulturnih vsebin in dodatnih izobraževalnih oblik na vseh področjih 

delovanja čim širšemu krogu ljudi, tako mladih kot starejših, 
− medsebojno in medgeneracijska sodelovanje med posameznimi izvajalci kulturnih 

programov, 
− skrb za izobraževanje in izpopolnjevanje članov, mentorjev in vodij različnih kulturnih 

skupin, 
− vzpodbujanje kvalitetnih programov društev ter predstavitev društev širši javnosti, 
− zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje vseh društev in sekcij, 
− zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje društev, ki izvajajo javne kulturne 

programe,  
− vzpodbujanje ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in starih običajev, 
− sodelovanje s profesionalnimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci na področju 

kulture. 
 
3 JAVNI INTERES NA PODROČJU KULTURE 
 
Osrednja naloga kulturne politike, ki jo zasleduje tudi Nacionalni program kulture v Republiki 
Sloveniji, je podpora ustvarjalnosti. Uveljavljati je treba načelo: kvalitetnejši in boljši projekt 
podpreti in mu ponuditi več – v obliki programskih sredstev, infrastrukture in promocije. 
 
3.1 OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 
 
Javni interes za kulturo se v lokalnem programu kulture zagotavlja skozi splošne prioritete 
kulturne politike ter skozi cilje in ukrepe na posameznih področjih kulture. 
 
Lokalni program za kulturo občine opredeljuje javni interes za kulturo pri zagotavljanju 
kulturnih dobrin kot javnih dobrin za vse občane in tudi z načrtovanjem, gradnjo in 
vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture, kjer je kulturnim ustvarjalcem omogočeno boljše 
delovanje. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na področju delovanja javnih zavodov 
lokalna  skupnost omogoča predvsem z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje zaposlenih 
ter za financiranje materialnih in obratovalnih stroškov prostora ter opreme za delovanje 
oziroma izvajanje dejavnosti, na področju ljubiteljstva in kulturnih društev pa preko 
sofinanciranja programov na osnovi javnih razpisov. 
 
3.1.1 Ljubiteljske kulturne dejavnosti 
 
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 
področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio vizualnih in drugih 
umetnosti s področja založništva, knjižničarstva, galerije in drugih področjih. 
 
Občani se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi v kulturnih društvih oziroma se prostovoljno 
združujejo z namenom, da: 
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- izvajajo kulturne dejavnosti na višji in širši ravni, 
- združujejo interese, cilje in produkte na posameznih področjih kulture, 
- se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih področjih kulture, 
- izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja, 
- prispevajo k večji dostopnosti do kulturnih dobrin in k nadaljnjemu razvoju kulturnih 

dejavnosti.  
 
Upravičence za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se določi na podlagi 
izpolnjevanja pogojev in meril nacionalnega programa kulture ter pravil, ki jih sprejme in 
določi lokalna skupnost. 
 
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni 
izvajalci programov, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Vojnik. 
 
Z vidika javnih zavodov s področja kulture se pričakuje strokovna pomoč pri organiziranju in 
izvedbi prireditev, posamezne oblike izobraževanja oziroma izpopolnjevanja organizatorjev 
kulturnih prireditev  ter organizacija prireditev in brezplačno nudenje prostorov za prireditve 
v okviru sprejetega programa kulturnih projektov in prireditev v javnem interesu.  
 
Javni interes predstavlja dvig kakovosti kulture. V preteklih letih smo beležili predvsem  
porast števila izvajalcev kulturnih programov in projektov ter števila prireditev. Tudi v 
prihodnjih letih se v javnem interesu zasleduje ta cilj.  
 
3.1.2 Kulturni programi in projekti 
 
Javni kulturni program je tista kulturna dejavnost, po vsebini in obsegu zaključena celota, ki  
jo izvaja kulturni izvajalec, katerega delovanje je v javnem interesu do take mere, da ga 
država oziroma lokalna skupnost financira na ustrezen in primerljiv način.  
 
Javni kulturni program (redna kulturna ustvarjalna dejavnost društva) po vsebini predstavlja 
zaključeno celoto  in  traja  nepretrgoma  vsaj  devet  mesecev  v  letu in obsega najmanj 40 
vaj (ca. po 2 uri)/leto;  sem uvrščamo npr. redno tedensko dejavnost pevskih društev, 
glasbenih skupin, plesnih skupin, pihalnega orkestra ipd. Društvom oz. sekcijam s takšnim 
kulturnim programom – t.i. redno dejavnostjo se priznavajo stroški za honorar 
zborovodji/dirigentu/mentorju na vajo, programski stroški na vajo in pavšal za materialne 
stroške na leto. 
 
Kulturni  projekti  so  posamične  zaključne  aktivnosti  kulturnih  izvajalcev,  kot  so  npr. 
glasbeni koncert, gledališka predstava, likovna razstava, obnova kulturnega spomenika itd., 
ki na posameznem področju kulture izkažejo širši pomen in javni interes in jih v ta namen 
država oziroma lokalna skupnost financira. Od prireditve se razlikujejo predvsem po času 
oziroma obdobju trajanja. 
 
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjene širši javnosti in 
predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in 
na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar. Kulturne prireditve 
izven območja občine Vojnik, na katerih sodelujejo naši kulturni ustvarjalci, se praviloma ne 
sofinancirajo, če pa se, se sofinancirajo iz drugih virov. (Opomba: med te prireditve spadajo 
različna sodelovanja, gostovanja in podobna srečanja med kulturnimi društvi ter tekmovanja) 
 



5 
 

Za sofinanciranje redne dejavnosti društev morajo izvajalci izpolnjevati naslednje pogoje: da 
imajo društva sedež v Občini Vojnik, da so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj 

eno leto pred objavo razpisa, da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti, da redno izvajajo svojo 
dejavnost, da imajo urejeno evidenco o članstvu ter ostalo dokumentacijo, kot to določa 
zakon o društvih in da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o 
realizaciji programov ter načrt aktivnosti za tekoče leto. 
 
Za financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih programov in projektov izbranih 
upravičencev na javnem razpisu se uporabi veljavni sprejeti pravilnik z merili, ki ga sprejme 
občinski svet. 
 
Društva v javnem interesu v objektih javne kulturne infrastrukture ne plačujejo najemnin za 
izvajanje svoje redne dejavnosti.  
 
3.1.3 Varstvo kulturne dediščine 
 
Kulturna dediščina so nepremičnine ali njihovi deli, skupine nepremičnin in območja ter 
predmeti ali skupine predmetov  in  zbirke, ki so kot rezultat človekove ustvarjalnosti in 
različnih dejavnosti okolja oziroma družbenega razvoja  pomembne  za  življenje sedanjega 
in prihodnjih rodov iz zgodovinskega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, 
etnološkega, arheološkega in naravoslovnega pomena. 
 
Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti ter pomeni skrb za njihovo 
celovitost, za vzdrževanje in obnavljanje ter preprečevanje ogroženosti ali uničenja. 
 
Na področju varstva kulturne dediščine so pristojnosti razdeljene tako na državo kot na 
lokalno skupnost. Med pristojnostmi lokalnih skupnosti oziroma občin s tega področja sodijo 
zlasti naslednje naloge: 

− odločitve o razglasitvi spomenikov lokalnega kulturnega pomena, 
− izdajanje dokumentov in odločb v zvezi z razglasitvenimi akti kulturno naravne 

dediščine, 
− zagotavljanje sredstev za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in 

druge kulturne dediščine.  
 
Sistem varstva kulturne dediščine obsega pravno in strokovno varstvo ter javno financiranje 
varstva kulturne dediščine v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo na državni ravni. Občina 
Vojnik ima na tem področju tudi določene pristojnosti pri pripravi meril za javne razpise 
(pozive), daje pa tudi predloge za razdelitev sredstev za ta namen. Višino letnih sredstev za 
ta namen se določi v skladu z izhodišči in razpoložljivimi proračunskimi zmožnostmi občine, ki 
jih ima predvidene v določenem letu. 
 
3.1.4 Knjižnična in založniška dejavnost 
 
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spada ustrezna ponudba knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah, ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, 
izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, informacijsko opismenjevanje in 
podpora vseživljenjskemu učenju, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo 
gradiva, pridobivanje novega knjižnega in neknjižnega gradiva, omogočanje dostopa do 
urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje, raziskovanje in 
podporni projekti na področju knjižnične dejavnosti ter mednarodno sodelovanje. 
 



6 
 

Sistem financiranja knjižnične dejavnosti je urejen s predpisi, sprejetimi na ravni države, 
Občina Vojnik pa je za izvajanje te dejavnosti sklenila pogodbo z Osrednjo knjižnico Celje. 
 
Otrokom, mladostnikom in odraslim so v Knjižnici v Vojniku in v drugih oddelkih Osrednje 
knjižnice Celje na voljo knjige različnih žanrov (dramatika, pesništvo, družbeni, zgodovinski, 
kriminalni, biografski, znanstveno fantastični in drugi romani, kartonke, slikanice za otroke 
itd.) in strokovna literatura (filozofija, psihologija, medicina, zgodovina, umetnost, 
jezikoslovje itd.). Knjižnica prireja strokovne in tematske prireditve ter dejavnosti za otroke in 
mladino (pravljice za otroke, delavnice za otroke, počitniške urice in tematske razstave). 
   
Višino sredstev določajo zakonski predpisi in druga določila o delovanju splošnih knjižnic, 
Občina pa z Osrednjo knjižnico Celje vsako leto sklene pogodbo za izvedbo programa. 
 
Javni interes na področju založništva v občini pa se zasleduje zlasti z izdajo in s podporo 
izdajanju del domačih avtorjev, ki so povezana z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali  
kulturnega društva in z njim povezane kulturne dejavnosti. 
 
3.1.5 Glasbena umetnost 
 
Javni interes na področju glasbenih umetnosti zajema spodbujanje umetniške ustvarjalnosti 
in poustvarjalnosti na področju glasbene umetnosti, trajno zadovoljevanje kulturnih potreb 
uporabnikov vseh generacij ter zagotavljanje dostopnosti do raznovrstne, kakovostne in 
aktualne glasbene produkcije. 
 
Glasbena šola Celje sodi med ustanove, ki pomembno prispevajo h glasbenemu 
izobraževanju in kulturnemu razvoju Celja in okolice, torej tudi naše občine. Glasbena šola se 
povezuje in sodeluje z Občino Vojnik, dislocirana enota oddelka celjske glasbene šole deluje 
v Osnovni šoli Vojnik in zagotavlja kulturno-umetniško ustvarjanje in izobraževanje, kar 
dosega tudi z aktivnim vključevanjem v kulturno dogajanje v občini. 
 
Občina Vojnik sofinancira delovanje dislociranega oddelka v naši občini. Tudi v prihodnjih 
letih se v javnem interesu zasleduje ta cilj. 
 
3.1.6 Infrastruktura  na področju kulture 
 
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine in oprema v javni lasti, namenjeni 
kulturi (kulturni domovi, prostori v šolah) in drugi večnamenski objekti v občini, v katerih 
poteka redna kulturna dejavnost. Lokalna skupnost je sprejela ustrezni sklep (Uradni list RS, 
št. 2/97) o tem, katere nepremičnine in katera oprema je namenjena za potrebe izvajanja 
javnih kulturnih programov. Če z javno kulturno infrastrukturo upravlja javni zavod, je le-ta 
dolžan zagotavljati njeno polno izkoriščenost in proste zmogljivosti brezplačno oddajati tistim 
kulturnim izvajalcem, ki izvajajo javne kulturne programe, pod pogojem, da prevzamejo 
obveznost realizacije pogodbeno dogovorjenih programov po obsegu in vsebini. Kulturna 
društva, ki izvajajo javne kulturne programe, torej ne plačujejo najemnin v objektih v okviru 
javne kulturne infrastrukture, tistim društvom, ki imajo lastne prostore, pa občina ne more 
sofinancirati materialnih stroškov. 
 
 
Evidentirani kulturni objekti v občini Vojnik, kjer se izvajajo kulturni programi: 
 

 Naziv objekta Naslov Lastnik Upravljavec 

1 Kulturni dom Vojnik Celjska cesta 23 a, Vojnik Občina Vojnik KUD France Prešeren 
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Vojnik 

 
Prostori za dejavnost kulturnih društev so na razpolago tudi v Telovadnici OŠ Vojnik, Osnovni 
šoli Vojnik, Gasilskem domu v Novi Cerkvi, Osnovni šoli Antona Bezenška Frankolovo, 
Podružnični osnovni šoli v Novi Cerkvi … 
 
Ocenjujemo, da je trenutno stanje na področju kulturne infrastrukture v občini Vojnik 
zadovoljivo.  
 
 
4 NALOGE LOKALNE SKUPNOSTI NA PODROČJU KULTURE 
 
Lokalni program za kulturo določi vsebino programov, njihov obseg in definira način 
njihovega uresničevanja. Občina Vojnik uresničuje javni interes na področju kulture z 
zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, s sofinanciranjem in podporo javnih 
kulturnih programov ter sofinanciranjem kulturnih projektov na različnih področjih, ki so 
navedena v nadaljevanju, ter z zagotavljanjem stalnega vira vlaganja sredstev v javno 
kulturno infrastrukturo. 
 
Na podlagi teh ugotovitev je ena od prioritet lokalne skupnosti v naslednjem obdobju 
priprava čim ustreznejšega modela organiziranja in povezovanja javnih zavodov z društveno 
dejavnostjo in umetniško produkcijo domačih kulturnih ustvarjalcev z namenom zagotoviti 
boljšo organizacijo, predstavitev, koordinacijo in večjo učinkovitost medsebojnega 
sodelovanja. Na ta način bi lahko ustvarili ustrezne (boljše) pogoje za organizacijo in izvedbo 
programov tako za nastopajoče izvajalce kot tudi za obiskovalce javnih kulturnih prireditev, 
eden od pomembnejših ciljev pa je prav tako povečati, predstaviti in ustrezneje afirmirati 
produkcijo mladih kulturnih ustvarjalcev v javnosti. 
 
 
4.1 JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA 
 
4.1.1 Investicije v kulturi 
 
Lokalni program za kulturo na tem področju zasleduje zlasti dva vidika:  

- ohranjanje in modernizacija (izboljševanje in posodobitev) dosedanjih prostorov in 
opreme za potrebe izvajanja kulturnih dejavnosti, 

- zagotavljanje in vzpostavljanje novih kapacitet v prostore in opremo, ki se namenja 
za kulturne programe in projekte. 

 
V letu 2018 je Občina Vojnik financirala obnovo dodatnega prostora za Knjižnico Vojnik. Prav 
tako smo za ta prostor že kupili nekaj opreme (projektor, projekcijsko platno, računalnik in 
20 stolov). Prostor je namenjen za dejavnost knjižnice, v njem pa se odvijajo tudi razstave in 
različne dejavnosti za otroke (pravljice, otroške predstave itd.)  
 
V letih 2017 in 2018 smo posodobili in dodatno kupili reflektorje za Kulturni dom Vojnik. Prav 
tako smo nabavili nekaj dodatne opreme za izvedbo prireditev v telovadnici OŠ Vojnik, kjer 
poteka vse več prireditev.  
 
Prav tako ima Občina Vojnik že izdelane idejne projekte za izgradnjo novega Kulturnega 
doma v Vojniku.  
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4.2 FINANCIRANJE PROGRAMOV V KULTURI 
 
Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, sredstva za ljubiteljsko kulturno 
dejavnost, sofinanciranje območne izpostave JSKD, kulturne prireditve in vzdrževanje 
kulturnega doma. Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje finančnih sredstev za 
nemoteno izvajanje delovanja knjižnice, ljubiteljske kulture ter drugih programov kulture v 
občini. V nadaljevanju so predstavljeni podprogrami in proračunski uporabniki znotraj 
glavnega programa. 
 
4.2.1 Knjižničarstvo in založništvo 
 
Podprogram knjižničarstvo in založništvo vsebuje dejavnost knjižnic, izposoja knjig za splošne 
knjižnice, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
so zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno delovanje knjižnice v občini. Letni izvedbeni 
cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so 
zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe. 
 

Proračunska 
postavka 

Dejavnost Proračun 2019 

4030510 Poslovanje knjižnice - dotacija* 55.000,00€ 

4030511 Knjižnično gradivo knjižnica – dotacija 18.000,00€ 

4030512 Materialni stroški knjižnice  7.000,00€ 

* Izdatek predstavlja stroške sofinanciranja delovanja Osrednje knjižnice Celje – Knjižnice 
Vojnik. Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
 
4.2.2 Ljubiteljska kultura 
 
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti 
Območne izpostave JSKD Celje in sofinanciranje programov domačih društev s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage so pogodba z Javnim skladom Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Celje, ter javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna. 
 
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske 
kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje 
prostega časa. Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število 
in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v 
strokovni javnosti. 
 

Proračunska 
postavka 

Dejavnost (naziv proračunske postavke) Proračun 2019 

4030531 Dotacije za ljubiteljsko kulturo* 35.000,00 

4030530 Sklad za kulturne dejavnosti Celje** 1.761,00 

 Skupaj: 36.761,00 
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* Sofinanciranje programov domačih društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa za kulturo, ki ga Občina Vojnik objavi 
vsako leto. 
 
** Izvajanje skupnega programa JSKD in društev (pregledna srečanja, revije). Sredstva 
porabe so planirana na podlagi pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa. 
 
4.2.3 Drugi programi v kulturi 
 
V proračunu občine zajema ta podprogram tekoče vzdrževanje kulturnih prostorov v vseh 
treh krajevnih skupnostih, vzdrževanje prireditvenega paviljona na Frankolovem, materialne 
stroške kulturnega doma Vojnik, nakup opreme ter tekoče transfere. Dolgoročni cilj 
podprograma je izgradnja - dograditev kulturnega doma v Vojniku. Letni izvedbeni cilji 
podprograma pa je tekoče vzdrževanje kulturnih prostorov v vseh krajevnih skupnostih in 
pokrivanje materialnih stroškov kulturnega doma Vojnik za tekoče leto. 
 

Proračunska 
postavka 

Dejavnost (naziv proračunske postavke) Proračun 2019 

6100104 Materialni stroški KD Vojnik 11.681,56€ 

4030550 Vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik 
(investicijsko vzdrževanje) 

2.000,00€ 

4030551 Vzdrževanje kulturnih prostorov – Nova Cerkev 2.500,00€ 

4030552 Vzdrževanje dvorane – Frankolovo 700,00€ 

4030553 Vzdrževanje paviljona Frankolovo 2.000,00€ 

 
Izdatki so namenjeni tekočemu vzdrževanju, pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, voda, 
ogrevanje), za zavarovanje, drobni inventar. Proračunska postavka ni vezana na poseben 
projekt. Sredstva porabe so v proračunu planirana glede na realizacijo v preteklih letih. 
 
4.3 POGOJI  ZA  SOFINANCIRANJE IN NAČIN RAZDELITVE SREDSTEV 
 
Javne kulturne dobrine se zagotavljajo s financiranjem javne službe in sofinanciranjem 
kulturnih projektov. Občina v skladu s predpisi predvideva tri postopke financiranja: 

1. financiranje programov javnih zavodov na podlagi neposrednega poziva in sklenjene 
letne pogodbe o namenski porabi javnih sredstev, program se sprejme na svetu 
zavoda in uskladi z letno višino proračunskih sredstev za ta namen;  

2. financiranje javnih kulturnih programov na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva 
in sklenjene pogodbe o financiranju (javni kulturni programi so zaključena celota, ki 
je po obsegu, stalnosti in načinu delovanja primerljiva z dejavnostjo javnega zavoda 
ali ki predstavlja dejavnost, ki je javni zavodi ne pokrivajo, pomeni pa delovanje v 
javnem interesu);  

3. financiranje kulturnih projektov na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva in 
sklenjene pogodbe (kulturni projekti so posamične aktivnosti, ki se v javnem interesu 
financirajo iz proračunskih sredstev).  
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5 ZAKLJUČEK 
 
Občina Vojnik bo z zagotavljanjem namenskih sredstev na področju kulture spodbujala 
delovanje in nudila pogoje za razvoj dejavnosti in krepitev javne kulturne infrastrukture. Na 
podlagi zastavljenih ciljev bo skrbela za nadaljnje vzdrževanje kulturnih prostorov v vseh treh 
krajevnih skupnostih ter zagotavljala pogoje za delovanje drugih večnamenskih objektov po 
občini.  
 
Ljubiteljsko kulturno dejavnost se bo spodbujalo s sofinanciranjem programov kulturnih 
društev in posameznih projektov, ki bodo upravičili svoje širše poslanstvo in bodo zanimivi za 
širšo lokalno skupnost.  
 
Občina bo zagotavljala pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost javnih kulturnih dobrin 
(infrastrukture, opreme, prostorov) preko društev ter drugih zainteresiranih posameznikov, 
skupin ali organizacij. Za izvajanje posamičnih nalog bo z namenom uresničitve javnega 
interesa na področju ljubiteljske kulture sodelovala z društvi, ki delujejo v občini Vojnik. 
 
Društvom, ki delujejo na področju kulture, bo zagotovljeno nudenje javnih kulturnih dobrin, 
obenem pa bo občina podpirala posamične kulturne projekte ter javne kulturne programe z 
zbiranjem predlogov na podlagi javnega razpisa.   
 
Na podlagi izbora programov in projektov bodo z izvajalci sklenjene ustrezne pogodbe o 
sofinanciranju. Nadzor nad realizacijo programov bo vršila občinska uprava v sodelovanju z 
odborom za družbene dejavnosti, ki je zadolžen za izvedbo javnega razpisa. 
 
Na podlagi vseh zastavljenih ciljev bo kulturna ponudba v občini Vojnik zagotovo še bolj 
privlačna za občane in obiskovalce občine Vojnik. Občina Vojnik in društva, ki delujejo na 
področju kulture, se bodo trudila povečati javno dostopnost kulturnih dobrin v občini, v 
dogajanje vključiti čim večje število občanov vseh generacij, povezovati vrtce in osnovni šoli 
v kulturno dejavnost v občini in izboljšati medsebojno sodelovanje občinskih kulturnih 
društev.  
 
 
 
 
 
 
 


