Številka: 610-3/2020
Hrastnik, 2. 12. 2020

__

Priloga št.:
OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Zadeva: Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto
2021

Namen: Obravnava in sprejem

Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št
77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in
21/18 – ZNOrg),
Statut občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17)

Poročevalec: Suzana Venko, vodja oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo

Predlog sklepa:
Sprejme se Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2021.

Številka: 610-3/2020
Hrastnik,

__

Na podlagi 8., 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št
77/07 – UPB1, 56/08 4/10 in 20/11, , 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik, na seji dne
____________sprejel

SKLEP

1.

Sprejme se Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2021.

2.
Sklep velja takoj.
ŽUPAN
Marko FUNKL

Vročiti:
1. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
2. Občinski svet - arhiv

Obrazložitev:
Občinski svet občine Hrastnik z vsakoletnim proračunom določi višino sredstev, ki se v posameznem
letu nameni za financiranje kulturnih programov v občini. Sredstva se namenjajo za izvajanje
knjižnične dejavnosti, dejavnosti v Muzeju Hrastnik, dejavnosti upravljanja objektov, v katerih se
izvajajo kulturne dejavnosti, predvidena investicijska vlaganja v kulturne objekte, sofinanciranja
dejavnosti društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in nekaterih drugih projektov v kulturi
(razstave, abonma, informiranje občanov).
Na osnovi 8., 9., in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/07UPB1, 56/08 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg ) morajo lokalne skupnosti vsako
leto sprejeti program uresničevanja kulturnih programov, v katerem se poleg sredstev, namenjenih
za financiranje posameznih programov v kulturi v občini, opredelijo tudi dejavnosti v ljubiteljski
kulturi, katere bodo na osnovi predvidevanj izvajala posamezna društva in Zveza kulturnih društev
Hrastnik. Po ocenah se število izvajalcev in število dejavnosti v ljubiteljski kulturi v primerjavi z letom
2020 ne bo spremenilo.
Glede na to, da proračun občine Hrastnik za leto 2021 še ni sprejet, je v predlogu Letnega programa
uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2021 opredeljena višina sredstev za
financiranje kulturnih programov za leto 2021, ki je predlagana v predlogu proračuna za drugo
obravnavo. V kolikor se bo višina sredstev v sprejetem proračunu spremenila se bo ustrezno
spremenila tudi višina sredstev, ki je opredeljena v programu.
Na osnovi navedenega predlagamo občinskemu svetu, da o Letnem programu uresničevanja
kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2021 razpravlja in ga v predloženem besedilu tudi
sprejme.

Oddelek za družbene dejavnosti
in gospodarstvo

Hrastnik, december 2020

Na podlagi 8., 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Uradni list RS št
77/07 – UPB1, 56/08 4/10 in 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik, na seji dne
___________, sprejel

LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2021

UVOD
Letni program uresničevanja kulturnih programov se sprejema na osnovi določil Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Javni interes na področju kulture predstavlja ustvarjanje,
posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, s katerimi se zagotavlja tudi kulturni razvoj lokalne
skupnosti.
Podlaga za pripravo in realizacijo programa so: letni načrti nosilcev kulturne dejavnosti, javni razpisi
in javni pozivi za sofinanciranje javnih kulturnih programov, akti o ustanovitvi javnih zavodov s
področja kulture ter njihovi dolgoročni načrti in letnih programi dela.
Letni izvedbeni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik je skupaj z letnimi
programi nosilcev kulturnih dejavnosti in sredstvi, opredeljenimi za kulturo v proračunu občine
Hrastnik za leto 2021, osnova za realizacijo in sofinanciranje posameznih kulturnih dejavnosti v letu
2021.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju
nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih,
avdiovizualnih in drugih umetnosti, knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem
javne in druge kulturne infrastrukture (nove investicije in vzdrževanje kulturnih objektov).
Izvajalci letnega programa uresničevanja kulturnih programov so: javni zavodi, Zveza kulturnih
društev Hrastnik, kulturna društva in druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2021 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
1. Javni zavodi
1.2 Knjižnična dejavnost – Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Skozi javni interes na področju knjižnične dejavnosti se zagotavlja optimalna ponudba knjižničnega
gradiva, informacij in storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture in s
tem pridobivanje novih bralcev oz. uporabnikov in članov, zagotavljanje prostorskih pogojev,
tehnične in pohištvene opreme za uporabo gradiva ter zagotavljanje pogojev za dostopnost gradiva
za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena informiranju in potrebam
vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti.
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Interes občine je
zagotavljanje boljše dostopnosti do knjižničnega gradiva in informacij vsem občanom. Knjižnica
Antona Sovreta Hrastnik je osrednja splošna knjižnica, ki izvaja javno službo na področju kulture.

Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda določajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih, Standardi za
splošne knjižnice, ki jih je izdal nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj knjižnic,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik in vrsta podzakonskih
predpisov.
Knjižnica bo v letu 2021 nadaljevala z načrtnim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture,
popularizacijo knjižničnega gradiva, spodbujanjem vse življenjskega učenja ter dopolnjevanjem in
podpiranjem formalnega izobraževanja. Knjižnica bo zagotavljala s svojo premično zbirko
dostopnost do leposlovnega in strokovnega knjižničnega gradiva občanom KS Steklarna, Podkraj in
Krnice - Šavna Peč v prostorih večnamenskega objekta v Podkraju, enkrat tedensko in sicer v torek
od 8. do 10. ure. V zbirki je 675 enot, ki se bodo zamenjale 2-3 krat letno.
Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi bo
pripravljala in izvajala tudi razne prireditve (potopisna predavanja, literarne večere, srečanja z
različnimi ustvarjalci, …) in razstave. V mesecu juniju 2021 bo knjižnica izvedla tudi tradicionalni
poletni festival hrastniške knjižnice.
Skupaj s sredstvi iz državnega proračuna se bo izvajal tudi nakup novega knjižničnega gradiva.
V letu 2021 se bo nadaljevalo s postopno zamenjavo računalnikov v računalniški učilnici knjižnice in
zamenjava Arnes strežnika z IP vmesniki v okviru zagotovljenih finančnih sredstev za investicije.
Občina Hrastnik je v letu 2017 s prijavo na javni natečaj Združenja slovenskih splošnih knjižnic in
izvedenimi aktivnostmi, ki spodbujajo bralno pismenost in bralno kulturo, prepričala strokovno
komisijo in prejela certifikat »Branju prijazna občina«. Ne glede na to bomo tudi v letu
2021 nadaljevali z različnimi aktivnostmi spodbujali in bogatili bralno kulturo, tudi mimo
knjižnične dejavnosti.

1.1 Dejavnost kulturnih domov – Kulturno rekreacijski center Hrastnik
Javni zavod Kulturno rekreacijski center je bil ustanovljen z namenom, da se mu v upravljanje
poverijo kulturni in športni objekti v lasti občine Hrastnik. Na področju kulture skrbi za nemoteno
obratovanje Delavskega doma z Galerijo, Kulturnega doma na Dolu, Muzeja Hrastnik, Mlakarjevega
stanovanja in kašče v Šavni Peči.
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator vsakoletnega gledališkega abonmaja. V letu 2021
bo v okviru abonmaja za odrasle na ogled okvirno 5 - 6 predstav, v okviru abonmaja za otroke pa 5
predstav. V Galeriji delavskega doma se načrtuje organizacija in izvedba 5-6 razstav z različno
tematiko. Prav tako se bo kulturno življenje občanov popestrilo tudi z organizacijo in izvedbo drugih
kulturnih prireditev.
1.2 Muzejska dejavnost – Zasavski Muzej Trbovlje
V Muzeju Hrastnik se bodo izvajale delavnice za predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk lutk in
igrač ter zbirke razvoja šolstva, ki so bila vsa leta dobro sprejeta. Delavnic se bo predvidoma udeležilo
400 otrok v okviru šolskih skupin. Sofinanciralo se bo tudi Razstavo in spremljevalne dogodke ob 70letnici Zasavskega muzeja, Razstavo o uporništvu v Zasavju – 1. del, nadgradnja in promocija
spremljevalne ponudbe v muzeju (delavnice in učne ure). Prav tako se bo v letu 2021 sofinanciralo
stalna prisotnost kustosa v Muzeju Hrastnik.

2. Ljubiteljska kultura
Na področju ljubiteljske kulture je v občini Hrastnik v letu 2020 delovalo 12 društev in Zveza
kulturnih društev Hrastnik, v katero je vključenih večina teh društev.
Takšen je pričakovan obseg izvajanja dejavnosti ljubiteljske kulture tudi v letu 2021. Društva bodo v
letu 2021 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:
- zborovsko petje (moški in ženski pevski zbor),
- igranje v okviru dveh godb na pihala,
- igranje v okviru instrumentalnih skupin,
- mažoretna dejavnost,
- igranje v okviru treh dramskih skupin,
- lutkovna dejavnost
- foto- likovna dejavnost in
- folklorna dejavnost.
Zveza kulturnih organizacij bo skrbela za pretok informacij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo
organizacijo in izvedbo občinskih revij otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov ter drugih revij
na občinskem nivoju. Tesno bo sodelovala tudi z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Trbovlje v okviru dejavnosti oz. prireditev, opredeljenih v nacionalnem programu za
kulturo.
Programi bodo ovrednoteni na osnovi Pravilnika o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski
kulturi v občini Hrastnik in javnega razpisa za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini
Hrastnik za leto 2021.

3. Mediji in avdiovizualna sredstva
Interes občine je tudi zagotavljanje informiranosti občanov občine Hrastnik in celotne javnosti. To
informiranje, ki je povezano tudi s promocijo občine poteka preko občinskega glasila »Hrastov list«,
katerega brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini (načrtuje se izdaja 4 številk glasila), Radia
Kum Aktual, ETV, časopisa Savus, spletnega časopisa ZON, drugih časopisov, različnih publikacij in FB
strani in spletne strani občine.

4. Ohranjanje kulturne dediščine
Na tem področju se v okviru operacije za območje Partnerstva LAS Zasavje načrtuje obnova celotne
stavbe (fasada, stavbno pohištvo in ureditev okolice) v kateri se nahaja Mlakarjevo stanovanje,
objekt, ki je bi z odlokom razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Vrednost projekta znaša
45.385,88 EUR, od katere se predvideva sofinanciranje investicije s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP), za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) EU v višini 27.981,86 EUR.
Prav tako se načrtuje tekoče vzdrževanje in hortikulturno urejanje spominskih obeležjih.

5. Javna infrastruktura na področju kulture
V letu 2021 se načrtuje tudi investicijska sredstva za vzdrževanje kulturnih objektov in sicer se
nanašajo na nujna investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih objektih (obnova prenapetostnih
odvodnikov za strelovode, vhodna vrata v dvorano, ureditev zasilne razsvetljave, nakup praktikabla,..)
6. Financiranje programa uresničevanja kulturnih programov iz občinskega proračuna za leto 2021
PODROČJE/IZVAJALEC
I. Javni zavodi
KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK
- redna dejavnost (plače, mat. izdatki in dr.)
investicijska vlaganja v opremo
- sredstva za nabavo knjižničnega gradiva

Sredstva
2020 v €
426.547,48
220.416,97
203.416,97
2.000,00
15.000,00

KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK
- redna dejavnost (plače, mat. izdatki in dr.)
- investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov
- sofinanciranje kulturnih programov
- sofinanciranje abonmajskih predstav
- razstave v Galeriji delavskega doma

196.130,51
128.867,00
16.133,51
43.000,00
5.470,00
2.660,00

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
- aktivnosti v Muzeju Hrastnik

10.000,00
10.000,00

II. Ljubiteljska kultura
- dejavnost ZKD in društev s področja kulture

34.000
34.000

III. Mediji in avdiovizuelna kultura
- informiranje občanov (Radio KUM Aktual, ETV, Savus,, ZON in drugo)
- celostna podoba
- izdaja občinskega časopisa »Hrastov list«
IV. Naravna in kulturna in dediščina
- vzdrževanje spominskih obeležij
- obrtniška in kulturna dediščina
SKUPAJ

47.546,00
22.560,00
9.600,00
15.386,00
46.885,88
1.500,00
45.385,88
554.979,36

CILJI
 na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in
povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini;
 preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in vzdrževanja
prostorov društvom s področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev,
 organizacija delavnic za osnovno šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk;
 ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju
javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik;
 sofinanciranje likovnih, fotografskih in drugih razstav v Galeriji Delavskega doma,
sofinanciranje abonmajskih predstav, ter organizacija in izvedba drugih kulturnih prireditev;

 vzdrževanje spominskih obeležij;
 Obnova Mlakarjevega stanovanja;
 zagotavljanje informiranosti občanov in širše javnosti.

ZAKLJUČEK
Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2021 se objavi v Uradnem
vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 610-3/2020
Datum:

