
Na podlagi 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 – ZIUZEOP) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na … seji, dne ………. sprejel 
 

LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA KULTURE 
V OBČINI GORJE V LETU 2021 

 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2021 je določen s sprejetjem 
Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2021. 
 
Občina z letnim izvedbenim načrtom financiranja na področju kulture določa programe, za 
katere se zagotavljajo sredstva v proračunu Občine. S sprejetjem letnega izvedbenega načrta 
financiranja kulture omogoča in soustvarja pogoje za razvoj kulturnih dejavnosti v občini, ki 
so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev. 
 
Občina Gorje iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju kulture: 
- z zagotavljanjem sredstev za delovanje Knjižnice Gorje, 
- s sofinanciranjem glasbenih šol in javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- s spodbujanjem in zagotavljanjem sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v 

občini, 
- z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje prireditev in dogodkov, ki se dogajajo v občini 

in so za občino pomembni, 
- z zagotavljanjem sredstev za ohranitev kulturne dediščine (sofinanciranje obnove 

zgodovinskih, kulturnih ali verskih objektov oz. spomenikov). 
 
1. INSTITUCIONALNA KULTURA 
 
Na področju institucionalne kulture deluje javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina 
Gorje, in sicer: 
- Knjižnica Antona Tomaža Linharta, v sklopu katere deluje Knjižnica Gorje. 

Soustanoviteljice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica so tudi občine Radovljica, 
Bohinj in Bled. Občina Gorje sofinancira delovanje knjižnice. 

- Javni sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti – izpostava Radovljica je ustanovilo Ministrstvo 
za kulturo kot pomoč ljubiteljski kulturi. Sedež sklada je v Radovljici, deluje pa na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti za občine Bled, Bohinj, Radovljica in Gorje. Občina Gorje 
sofinancira delovanja sklada samo v delu, ko le ta izvaja dejavnosti tudi za naša društva. 

 
Na področju glasbene vzgoje delujeta v občini dva zavoda, in sicer: 
- Glasbena šola Radovljica – učenci iz občine Gorje obiskujejo glasbeni pouk v prostorih 

osnovne šole v Gorjah in na Bledu ter na matični šoli v Radovljici, kjer so pri pouku skupaj 
z učenci iz blejske in radovljiške občine. V šolskem letu 2020/21 je v Glasbeno šolo 
Radovljica vpisanih 22 učencev iz naše občine. 

- DO RE MI, zasebni zavod je v šolskem letu 2020/21 vpisan v knjigo razvida glasbenih šol 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V okviru svoje dejavnosti izvajajo 
programe za otroke iz različnih občin, med drugim tudi za štiri otroke iz občine Gorje. 

 
2. LJUBITELJSKA KULTURA 
 
Posebno mesto v občini ima ljubiteljska kulturna dejavnost, ki se odvija v naslednjih dveh 
društvih: 



- Kulturno društvo Gorje in 
- Združenje godbenikov Gorje. 
 
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture bomo izvedli javni razpis, v katerem bomo zagotovili 
sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev ter za sofinanciranje nabave opreme 
za društva. 
 
3. LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2021 
 
Za izvedbo programov na področju kulture oziroma za programe, ki so v povezavi s kulturo so 
v proračunu Občine Gorje za leto 2021 planirana sredstva na naslednjih postavkah: 
 
20070401 Sofinanciranje knjižnične dejavnosti 54.900 € 
V proračunu planiramo sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti v naši občini v višini 
54.900,00 €. Soustanovitelji javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica so občine Bled, 
Bohinj, Gorje in Radovljica, ki sofinancirajo dejavnost knjižničarstva tako, da vsaka občina 
financira plače zaposlenih in materialne stroške v svoji občini 100 %. Skupne zaposlene 
delavce v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici sofinanciramo vse štiri (4) občine v deležu glede 
na število prebivalcev kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina 
Bohinj in 8,3 % Občina Gorje. Ocena stroškov Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica – 
potrebni stroški poslovanja knjižnične enote v občini Gorje izračunani glede na obstoječo 
organizacijo so materialni stroški v višini 15.500,00 € in stroški zaposlenih v višini 39.400,00 
€. 
 
20070403 Prireditve v okviru knjižnice 1.800 € 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta bo tudi v letu 2021 pripravila program za otroke v kolikor 
bo organizacija prireditev zaradi situacije COVID mogoča. Program poteka od oktobra 2020 
do maja 2021 in nato ponovno od oktobra 2021 dalje, vsak tretji torek v mesecu ob 17.00 uri, 
v Gorjanskem domu. Občina Gorje pokrije stroške predstav, dežurstvo prisotne delavke 
knjižnice, sok, vodo za nastopajoče ter materialne stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvijo. 
Za ta namen se zagotovijo sredstva v višini 1.800,00 EUR. 
 
20070501 Nabava knjig, eksponatov, rekvizitov,... 6.400 € 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službi v 11. členu opredeljuje 
tudi obseg (zalogo) in prirast (nakup) gradiva. Pri planiranju potrebnih sredstev za 
zagotavljanje nabave knjig in drugega knjižničnega gradiva smo upoštevali predpisan 
normativ za nakup knjižničnega gradiva, ki je v višini 35 % nakupnega standarda glede na 
število prebivalcev, kar predstavlja za občino Gorje 6.400,00 EUR. Ta normativ je hkrati tudi 
osnova za prijavo knjižnice na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nabave 
knjižničnega gradiva tudi s strani ministrstva. 
 
20070701 Sredstva za obnovo in vzdrževanje knjižnic 500 € 
Planirana sredstva so zagotovljena za tekoče vzdrževanje knjižnice – posodabljanje 
informacijske in komunikacijske opreme. Ker je knjižnica nova, se ne predvideva posebnih 
tekočih vzdrževanj. 
 
20040306 Glasbena šola 5.023 € 
Glasbena šola Radovljica izvaja pouk tudi za učence s stalnim bivališčem v občini Gorje, ki 
obiskujejo pouk klavirja, harmonike, klarineta, trobente, flavte in nauk o glasbi. V proračunu 
Občine Gorje so v višini 4.350,50 € zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov regresa za 
prevoz na delo in prehrano med delom za učitelje. 



Glasbeni center DO RE MI je vpisan v knjigo razvida glasbenih šol pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport in je s strani ministrstva delno tudi financiran. V okviru svoje 
redne dejavnosti izvaja programe za otroke iz različnih občin, med drugim tudi za otroke iz 
Občine Gorje. Občina bo za pokrivanje stroškov regresa za prevoz na delo in prehrano med 
delom za učitelje namenila 672,36 €. 
 
20070301 Skupni programi v okviru sklada ljubiteljev kulturne dejavnosti 2.900 € 
Sredstva so namenjena za izvedbo skupnih programov, tekmovanj in srečanj na področju 
celotne ZKO Radovljice npr.: srečanje odraslih, malih, mladinskih in otroških pevskih zborov, 
srečanje odraslih in otroških folklornih skupin, gorenjsko srečanje gledaliških skupin, 
sodelovanje naših skupin na gorenjskih srečanjih, razni seminarji itd. 
 
20070302 Dejavnost kulturnih društev 5.000 € 
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za izvajanje dejavnosti v kulturnih društvih v 
občini Gorje. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. 
 
20070502 Nabava opreme za kulturna društva 8.000 € 
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za sofinanciranje nakupa opreme 
ljubiteljskim kulturnih društvom. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. 
 
20070402 Prireditve v občini 14.900 € 
Planirana sredstva v višini 14.900,00 € na proračunski postavki "Prireditve v občini" bodo v 
letu 2021 porabljena predvidoma za financiranje prireditev, ki se dogajajo v občini in bodo v 
organizaciji ali soorganizaciji Občine v višini 9.900,00 € in za sofinanciranje društev pri 
izvedbi prireditev v občini (na podlagi javnega razpisa) v višini 5.000,00 €. 
 
20070703 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov 7.300 € 
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in 
upravljanje Gorjanskega doma. 
 
20070706 Vzdrževanje spomenikov in verskih objektov 4.000 € 
V planu za leto 2021 planiramo sredstva v višini 4.000,00 € za vzdrževanje spominskih plošč 
ter zgodovinskih in verskih objektov (spominska tabla na Mežakli, vzdrževanje ostankov 
stavb v Radovni). 
 
 
 
 
Številka:……………………………….. 
Gorje: ………………………………….. 

 
 
 
 
 

Župan občine Gorje 
Peter Torkar 
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