
PREDLOG 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013 in 68/2016) in 21. člena Statuta 
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin v 
postopku sprejemanja Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2019 na … seji dne … sprejel 

 
 
 

L E T N I   P R O G R A M  
KULTURE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2019 

 

 

1.  

Letni program kulture Občine Tolmin za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: letni program kulture) 
določa: 

- dejavnosti, programe in naloge, ki so v javnem interesu za kulturo v občini Tolmin, 
- izvajalce, ki izvajajo dejavnosti, programe in naloge, ki so v javnem interesu, 
- obseg in način financiranja iz proračuna Občine Tolmin v letu 2019. 

 

2.  

V letni program kulture se uvrstijo naslednje dejavnosti, programi in naloge: 

A – dejavnosti in naloge javnih zavodov s področja kulture, 
B – kulturni programi s področja ljubiteljskih dejavnosti, 
C – abonmajski prireditveni program, 
D – investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturnih spomenikov. 
 

3.  

Za izvajanje dejavnosti, programov in nalog iz prejšnje točke tega letnega programa kulture se v 
proračunu Občine Tolmin za leto 2019 izvajalcem zagotovi naslednji obseg sredstev: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dejavnost Predviden obseg Izvajalec Znesek EUR 
A - dejavnosti in naloge javnih zavodov s področja kulture     
1. knjižničarska dejavnost celo leto Knjižnica C. Kosmača 388.566,00 
2. muzejska dejavnost celo leto Tolminski muzej  157.896,00 
3. prir. in izobr. progr. kult. društev celo leto JSKD  26.281,66 
4. ostale kulturne dejavnosti delo leto   162.000,00 

4.1. filmska dejavnost cca. 100 filmskih proj. Zavod KŠM    
4.2. funkcionalni stroški javne službe celo leto Zavod KŠM 116.500,00   
4.3. dejavnost mladinskega centra celo leto Zavod KŠM 45.500,00   
        
B - kulturni programi s področja ljubiteljske dejavnosti   62.000,00 
1. dejavnost kulturnih društev cca. 30 društev izbr. izvajalci - razpis   

        
C - abonmajski prireditveni program    20.160,00 
1.  gledališki abonma 5 - 6 predstav Zavod KŠM    
2.  glasbeni abonma 5 - 6 predstav Zavod KŠM    
3.  mali abonma 6 predstav Zavod KŠM    

        
D - investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturnih spomenikov  152.675,40 
1. vzdrževanje kult. spomenikov Kozlov rob Občina Tolmin 44.190,50   

   Javorca Občina Tolmin 108.484,90   
        
SKUPAJ       969.579,06 

 

4.  

Za izvajanje letnega programa kulture se s posameznimi izvajalci sklenejo pogodbe. 

Sredstva za dejavnost se izvajalcem letnega programa kulture nakazujejo v mesečnih dvanajstinah, za 
investicije in obnove spomenikov pa v primerih, če izvajalec ni Občina Tolmin, na podlagi dokazil o 
izvedbi. 

Sredstva za programe s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti se razdelijo z javnim razpisom. 

 

 

Tolmin, dne …        Uroš Brežan,  
     župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LETNI PROGRAM KULTURE 2019 
KRATKA OBRAZLOŽITEV DEJAVNOSTI KULTURE, KI JIH IZVAJA ZAVOD KŠM TOLMIN 

 
 
Na področju kulture ZKŠM organizira oz. izvaja naslednje sklope dejavnosti: 
1. ABONMAJSKI PROGRAM (GLASBENI, GLEDALIŠKI, OTROŠKI) 
2. KINO PROGRAM in FILMSKO PEDAGOŠKI PROGRAMI 
3. OPRAVILA V ZVEZI Z RAZPISOM ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRANOV IN 

PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURE 
4. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE KINOGLEDALIŠČA 
 
Ad 1. 
V koledarskem letu 2019 izvajamo abonmajski program 34. sezone 2018/19. V jesenskem času 
izvajamo prvi del 35. sezone 2019/20. Abonmajski program zajema izvedbo glasbenega in gledališkega 
abonmaja ter kulturnega abonmaja za mlado publiko; skupno od 15 do 18 zaključenih, visoko 
kakovostnih kulturnih dogodkov.   
 
A - GLASBENI ABONMA zajema v letu 2019 izvedbo vrhunskih, raznolikih glasbenih prireditev visoke 
umetniške kakovosti z domačimi (tudi lokalnimi in primorskimi), slovenskimi in tujimi izvajalci, in sicer 
5 dogodkov.  
 
B - GLEDALIŠKI ABONMA je izbor sodobne profesionalne gledališke produkcije različnih narodnih 
gledaliških ansamblov oz. večjih gledaliških inštitucij v državi. Redno nadaljujemo sodelovanje s 
primorskimi in zamejskimi produkcijskimi hišami, kot je SNG Nova Gorica, Gledališče Koper in s SSG Trst. 
Izvede se 5-6 dogodkov v okviru enega koledarskega leta oz. dveh sezon.  
 
C - MALI ABONMA je osnovan na 6 do 7 kvalitetnih in raznovrstnih odrskih dogodkih za mlajše otroke 
in šolarje prve triade, s ciljem vzgajati resno, zainteresirano gledališko in glasbeno publiko. Kulturni 
dogodki so žanrsko raznoliki, vključujejo gledališki, lutkovni, zahtevnejši glasbeni, pripovedovalski, 
plesni in filmski dogodek oz. kombinacijo več različnih umetnostnih zvrsti. 
 
Ad 2. 
Zavod KŠM Tolmin pomemben delež aktivnosti kot edini redni filmski prikazovalec na Severnem 
Primorskem namenja kino programu, ki ga izvaja s sodobno digitalno tehniko, in sicer s kontinuirano 
sočasno ponudbo komercialnega ter evropskega in nacionalnega filma, filma kinematografij tretjih 
držav, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov. V ta namen se prijavljamo in sledimo razpisom 
za promocijo in razvoj art filma na Ministrstvu za kulturo RS. Redno sodelujemo v programih in akcijah 
Art kino mreže Slovenije, izvajamo lasten filmsko vzgojni izobraževalni program, za katerega 
izobražujemo kader in ga uspešno ponujamo vzgojnim zavodom v občini. Od leta 2017 je Kinogledališče 
Tolmin v mikro-mreži s Filmskim gledališčem Idrija in Kinom Vrhnika član svetovnega združenja Europa 
Cinemas. Za promocijo in popularizacijo kakovostnega filma načrtujemo filmske programe, ki 
presegajo običajne kino projekcije, to so npr. filmski večeri z ustvarjalci, filmske polemike, 
dokumentarne debate, in sicer v skrbi za enakomeren razvoj in vzgojo filmske publike ter ob usmerjeni 
promociji za večji obisk kinematografa. V letu 2018 smo pričeli z več tematskimi filmskimi usmeritvami, 
ki so po večini dobro sprejete in obiskane, npr. ženski filmski večeri, kul kino in kino po šoli.  
Kino program ni direktno financiran iz javnih sredstev in ga zavod izvaja kot tržno dejavnost, pri čemer 
pokriva najprej direktne stroške kinopredstav, nato pa še sorazmerni del uporabe objekta in opreme  
v Kinogledališču. 



 
Ad 3.  
Občina Tolmin objavlja javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini. V letu 2018 se je na razpis prijavilo 26 kulturnih 
društev in sekcij raznolike društvene dejavnosti, od tega 12 društev, 13 sekcij in ena zveza. V okviru 
razpisa se sofinancira redno dejavnost z zagotavljanjem materialnih, prostorskih, kadrovskih in 
organizacijskih pogojev za uresničitev načrtovanih dejavnosti ali projektov. Zavod KŠM Tolmin izvaja 
strokovna, operativna in administrativna opravila v zvezi  z razpisom od objave razpisa do nadzora nad 
izvedbo programov in izplačil dodeljenih sredstev razpisa. 
 
 
Ad 4. 
Del javne službe Zavoda KŠM je upravljanje s stavbo Kinogledališča, ki obsega organizacijske zadeve v 
zvezi z vsemi programi, ki se v objektu izvajajo, trženje programov, objektov in opreme ter tekoče 
vzdrževanje in čiščenje. Na programu kulture (javna služba in trženje skupaj) je zaposlenih 5 delavcev, 
štiri s polnim delovnim časom in ena s skrajšanim.   
 

V okviru drugih nalog Zavod KŠM Tolmin sodeluje v odborih za pripravo in izvaja pomoč pri pripravi, 
organizaciji ter promociji pomembnejših prireditev in dogodkov za Občino Tolmin in druge javne 
zavode in društva v občini Tolmin.  

 
 
 
pripravila:   
Špela Mrak -  organizatorka programov 
Branko Velišček - direktor Zavoda KŠM 

 


