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1. UVOD 
 
 
1.1. Izhodišča in namen priprave Lokalnega programa za kulturo Občine Luče 
 
Lokalni program za kulturo Občine Luče je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne 
politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture v razvoju 
občine ter javni interes zanjo. Lokalni program za kulturo Občine Luče opredeljuje prioritete na 
področju kulture, cilje in ukrepe za dosego ciljev ter načrtuje investicijsko vzdrževanje v javno 
kulturno infrastrukturo. Sprejema se za obdobje štirih let, za obdobje od leta 2014 do leta 2017. 
 
 
1.2. Cilji priprave Lokalnega programa za kulturo Občine Luče 
 
Lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument razvojnega 
načrtovanja občine kot lokalne skupnosti, ki postavlja cilje in prioritete kulturne politike. 
Dokument izhaja iz zgodovinskega položaja in razvoja kulture na tem območju ter predvideva 
usmeritve na področju investicij, ter pravne, finančne in organizacijske usmeritve, ki so potrebne 
za uresničitev programa na ravni Občine Luče.  
 
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.  
 
V Občini Luče ima posebno mesto na področju kulture ljubiteljska dejavnost. Sprejet Lokalni 
kulturni program predstavlja podlago za javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev 
kulturnih programov, prireditev in drugih dejavnosti na področju ljubiteljske (neprofesionalne) 
kulture v občini.  
 
Pri objavi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in prireditev za tekoče 
proračunsko obdobje je potrebno upoštevati roke, predpise in aktivnosti pri sprejemanju Odloka 
o proračunu Občine Luče in višine proračunskih sredstev, ki se namenjajo za to področje. 
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.  
      
Lokalni kulturni program določa tudi skrb za izgradnjo, vzdrževanje in sofinanciranje javne 
kulturne infrastrukture, ki omogoča prebivalstvu izvajanje različnih programov kulturnih 
dejavnosti. 
 
Občina Luče v vsakoletnem proračunu zagotavlja proračunska sredstva za sofinanciranje 
kulturnih programov in ohranjanje kulturne dediščine v okvirni višini 65.000,00 EUR. 
 
 
1.3 Metodologija in potek priprave Lokalnega kulturnega programa Občine Luče 
 
Občina Luče je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) pripravila 
Lokalni program za kulturo Občine Luče za obdobje 2014-2017. 
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Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine na področjih, urejenih s posebnimi zakoni, 
podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji 
različnih narodnostnih kultur ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih 
opredelijo v lokalnem programu kulture. 
 
 
1.4 Zakonodaja, predpisi in odloki, ki urejajo področje kulture 
 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 [Uradni list RS, št. 99/13] 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo [Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 

4/10, 20/11 in 111/13] 
- Zakon o knjižničarstvu [Uradni list RS, št. 87/01] 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine [Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,  90/12 in 111/13] 
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti [Uradni list RS, št. 29/10] 
- Zakon o društvih [Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2] 
- Pravilnik o registru kulturne dediščine [Uradni list RS, št. 66/09] 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe [Uradni list RS, št. 

73/03, 70/08 in 80/12] 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah [Uradni list RS, št. 88/03] 
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic [Uradni list RS, št. 19/03] 
- Pravilnik o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture [Uradni list RS, št. 36/08] 
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 

področju kulture [Uradni list RS, št. 85/10] 
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče [Uradni 

list RS, št. 40/04] 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic [Uradni list RS, št. 29/03] 
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2. ANALIZA STANJA 
 
 
2.1 Institucionalizirana kulturna sfera (javni zavodi) 
 

Pod institucionalizirano kulturno sfero so uvrščeni javni zavodi, ki jih je za ta namen ustanovila 
država ali občina, katerih osnovni ali pretežni del dejavnosti je kultura oz. njena sorodna 
področja.  
 

V Občini Luče na področju kulture in njej povezanih sorodnih dejavnosti delujeta dva javna 
zavoda, in sicer:  
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna enota Mozirje 
- Osrednja Knjižnica Mozirje 
 

V ustanovitvenih aktih javnih zavodov je določeno, da morajo nuditi ustrezno pomoč in podporo 
tudi društveni oz. ljubiteljski dejavnosti, predvsem na področju infrastrukturne podpore in 
izvedbe oz. organizacije nekomercialnih javnih prireditev.  
 

2.1.1 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna enota Mozirje 
 

Kulturno življenje v občini Luče oblikuje in izraža tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Mozirje, ki deluje na področju celotne Zgornje Savinjske doline. Povezuje in 
nadgrajuje delovanje kulturnih društev, skupin in posameznikov iz vseh sedmih občin, 
povezovalne projekte pa izvaja skozi vse leto. Aktivnosti se selijo iz občine v občino in pri vseh 
projektih lahko sodelujejo člani skupin iz vseh kulturnih društev. 
 

2.1.2 Osrednja knjižnica Mozirje 
 

Področje knjižnic podrobno regulira zakonska področna zakonodaja z Zakonom o knjižničarstvu, 
Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnikom o načinu 
določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, 
in stroškov krajevnih knjižnic. 
 

Občina Luče je soustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Mozirje, ki je organizirana kot osrednja 
knjižnica s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih središčih na področju Zgornje 
Savinjske doline.  
 

 V Knjižnici Luče, ki ima prostore v večnamenski stavbi v središču vasi, je na voljo oddelek za 
odrasle, mladinski oddelek ter videoteka. Računalniški kotiček oziroma e-točka je v sosednjem 
prostoru, ki je uporabnikom na voljo tudi izven delovnega časa knjižnice. 
 
 
2.2 Ljubiteljska kulturna dejavnost 
 

Združevanje v društvih je prav gotovo ena od temeljnih značilnosti načina življenja na 
Slovenskem in s tem pomemben sestavni del naše kulturne dediščine. Ljubiteljsko kulturno 
delovanje v Občini Luče ima bogato tradicijo še posebej na področju zborovskega petja, 
glasbenega ustvarjanja, ljudskih godcev in pevcev, folklore in dramske dejavnosti.  
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Na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti delujejo v Občini Luče naslednja društva:  
 
- Kulturno umetniško društvo Raduha (ohranjanje ljudskih običajev in kulturne dediščine), 
- Ljudski pevci iz Luč (glasbena dejavnost - ljudska pesem), 
- Oktet Žetev (glasbena dejavnost),  
- Cerkveni mešani pevski zbor (glasbena dejavnost),  
- Turistično društvo Luče (ohranjanje ljudskih običajev in kulturne dediščine) 
- Turistično društvo Podvolovljek (ohranjanje ljudskih običajev in kulturne dediščine), 
- Društvo upokojencev Luče  (ohranjanje ljudskih običajev in kulturne dediščine, glasbena 

dejavnost) 
- Aktiv kmečkih žena (ohranjanje kulinarične tradicije). 
 
Kulturno dejavnost izvajajo tudi učenke in učenci Osnovne šole Blaža Arniča Luče, ki se 
združujejo v naslednjih izven šolskih dejavnostih: 
 
- Otroški pevski zbor OŠ Blaža Arniča Luče (glasba), 
- Mladinski pevski zbor OŠ Blaža Arniča Luče (glasba), 
- »Eci peci« - otroška lutkovna skupina OŠ Blaža Arniča Luče (lutkarska dejavnost), 
- gledališki klub OŠ Blaža Arniča Luče (gledališka dejavnost), 
- šolsko novinarstvo (priprava in izdaja šolskega glasila), 
- učenje harmonike (inštrumentalna glasba). 
 
Občina Luče preko javnega razpisa sofinancira kulturne projekte in programe ljubiteljskih 
kulturnih društev ter na ta način omogoča in spodbuja udejanjanje ustvarjalnosti občank in 
občanov. 
 

2.2.1 Cilji na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
 
Cilji na področju ljubiteljske dejavnosti so: 
- 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 sodelovanje med posameznimi izvajalci kulturnih programov, 
- skrb za izobraževanje članov, mentorjev in vodij različnih kulturnih skupin, 
- vzpodbujanje kvalitetnih programov društev ter predstavitev društev širši javnosti, 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje vseh društev in skupin, 
- 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. 



Lokalni program za kulturo Občine Luče za obdobje 2014 - 2017 

6 
 

 
2.3 Javna infrastruktura na področju kulture 
 
 
Delovanje posameznih kulturnih društev ni mogoče brez ustrezne opreme za izvajanje 
posamezne dejavnosti kot tudi brez ustreznega prostora, ki omogoča društvu izvajanje 
programa letnega dela. 
 
Občina Luče je določila za javno infrastrukturo na področju kulture naslednja objekta: 

 
- Kulturna dvorana v Gasilskem domu, 
- Olcarska bajta pri jezu (upravljavec Društvo upokojencev). 
 

Za kulturne prireditve se uporabljajo tudi javni prostori, kot so avle in učilnice v osnovni šoli 
Blaža Arniča Luče.  
 
Za bolj množične kulturne prireditve se lahko uporabljajo tudi javni športni in drugi objekti v 
občini Luče. Pomembnejši objekti, ki so v občini Luče namenjeni kulturnim aktivnostim so:  
 

- prireditveni prostor Hočevarjeva njiva, 
- kmečka tržnica, 
- športno igrišče pri osnovni šoli. 

 
Sakralni objekti sodijo med izredno pomembne zgradbe, saj jih obiskujejo verniki in turisti, ki si 
jih ogledujejo kot pomembne zgodovinske spomenike, obenem pa se občasno uporabljajo kot 
koncertni prostor za glasbene prireditve, predvsem zaradi dobre akustike in ambienta ter zaradi 
pomanjkanja primernega koncertnega prostora.  
Za kulturne prireditve se uporabljata predvsem farna cerkev sv. Lovrenca v Lučah in cerkev sv. 
Antona Puščavnika v Podvolovljeku. 
 
Društva uporabljajo za svoje delovanje in izvajanje prireditev tudi naslednje objekte v občini, ki 
pa niso last Občine Luče: 
 

- Juvanova hiša, 
- Hiška dobrodelnosti, 
- Žagarski mlin v Podvolovljeku. 
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3. JAVNI INTERES NA PODROČJU KULTURE 
 
 
Lokalni program za kulturo opredeljuje javni interes za kulturo, in sicer z namenom zagotavljanja 
pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in kulturno 
identiteto. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi (9. čl. ZUJIK): 
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa, 
- javnih razpisov za financiranje kulturnih programov in kulturnih projektov, 
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, 
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, 
- upravnih odločb. 
 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo v skladu z ZUJIK-om zlasti z zagotavljanjem 
kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture (24. čl. ZUJIK). 
 
Lokalna skupnost v javnem interesu zagotavlja pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje 
kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali kakovosti, ali zaradi 
dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov. Javne kulturne dobrine zagotavlja v obliki oziroma 
na način javne službe in s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim 
programom (25. čl. ZUJIK). 
Javna kulturna infrastruktura se lahko odda v upravljanje oz. v uporabo organizaciji, ki deluje v 
javnem interesu (80. čl. ZUJIK). 
 
Lokalna skupnost zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako določa posebni 
zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine…), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev ter 
pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo 
(66. čl. ZUJIK). 
 
 
3.1 Ljubiteljske kulturne dejavnosti 
 
V javni interes na področju ljubiteljske kulture spadajo vse dejavnosti ljubiteljskih kulturnih 
društev, skupin in ostalih organizacij, ki delujejo na področju kulture. Sem spadajo 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 področij. 
 
Občani se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi kot posamezniki ali v kulturnih društvih, kjer se 
prostovoljno združujejo z namenom, da: 

- 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.  
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Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni 
izvajalci (kulturna društva, samostojni ustvarjalci ter zasebniki na področju kulture in drugi, ki 
delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni 
programi v interesu Občine Luče), ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče. 
 
Občina Luče zaradi javnega interesa zagotavlja pogoje za delovanje tudi: 
 
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Mozirje  
V skladu z Zakonom o javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, lahko sklad, na podlagi 
sklenjene pogodbe, opravlja določene naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti tudi za 
lokalne skupnosti.  
Iz proračuna Občine Luče se JSKD-ju zagotavljajo sredstva za izvajanje društvene dejavnosti, z 
vidika zavoda pa se pričakuje strokovna pomoč pri organiziranju in izvedbi prireditev, 
posamezne oblike izobraževanja oz. izpopolnjevanja organizatorjev kulturnih prireditev ter 
organizacija prireditev in brezplačno nudenje prostorov za vaje in prireditve v okviru sprejetega 
programa kulturnih projektov in prireditev v javnem interesu. 
 
Kulturnemu društvu Godba Zgornjesavinjske doline 
Kulturno društvo Godba Zgornjesavinjske doline nadaljuje dolgoletno izročilo godbeništva v 
Zgornje Savinjski dolini, ki sega v leta pred prvo svetovno vojno. Orkester sestavlja 55 članov, ki 
prihajajo iz vseh občin Zgornje Savinjske doline. Pripravljajo svoje lastne projekte - koncerte in 
se na željo udeležujejo vseh pomembnejši prireditev v Zgornje Savinjski dolini in drugje. 
KD Godba Zgornjesavinjske doline ima za Občino Luče, glede na pomemben prispevek v 
kulturnem prostoru, poseben kulturni pomen in je zato v javnem interesu, da zagotovi pogoje za 
njegovo delovanje. 
 
Glasbeni šoli Nazarje 
Glasbena šola Nazarje je začela samostojno pot leta 1993. Je ena izmed manjših glasbenih šol v 
Sloveniji in kljub temu povezuje učence iz vseh sedmih občin Zgornje Savinjske doline. Z reformo 
lokalne samouprave je ustanoviteljstvo Glasbene šole Nazarje prevzela Občina Nazarje, kjer je 
tudi sedež šole in imajo na voljo 11 učilnic, dvorano za nastope in koncerte ter upravne 
prostore. 
 
 
3.2 Varstvo kulturne dediščine 
 
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine je varstvo dediščine v javno korist. 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. 
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Javna korist varstva dediščine obsega (2. čl. ZVKD): 
- identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in 

interpretiranje, 
- ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanje, 
- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, 

starejšim in invalidom, 
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, 
- vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, 
- celostno ohranjanje dediščine, 
- spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij 

ter 
- sodelovanje javnosti v zadevah varstva. 
 

Na področju varstva kulturne dediščine so pristojnosti razdeljene tako na državo kot na lokalno 
skupnost. Med pristojnosti 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.  
 

Občina Luče uresničuje javno korist varstva tako, da organizira in podpira dejavnosti in ravnanja 
iz zgoraj navedenega in izvaja ukrepe na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine. Pri 
uresničevanju javne koristi varstva dediščine občine sodelujejo z lastniki dediščine, poslovnimi 
subjekti, nevladnimi organizacijami, zavodi in civilno družbo v okviru zakona. Višino letnih 
sredstev za ta namen se določi v skladu z izhodišči in razpoložljivimi proračunskimi zmožnostmi 
občine. 
 
 
3.3 Knjižnična 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, izobraževanje, raziskovanje in 
podporni projekti na področju knjižnične dejavnosti ter mednarodno sodelovanje. 
 
Knjižnična dejavnost kot javna služba v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zajema: 
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,  
- informacijsko opismenjevanje, 
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 



Lokalni program za kulturo Občine Luče za obdobje 2014 - 2017 

10 
 

 
 
Sistem financiranja knjižnične dejavnosti je urejen s predpisi, sprejetimi na ravni države, Občina 
Luče pa za izvajanje te dejavnosti sofinancira javni zavod, ki skuša s svojimi ostalimi kulturnimi in 
sorodnimi prireditvami čim bolj razširiti in obogatiti kulturni prostor občine. Dejavnost javne 
službe za občane Občine Luče izvaja Knjižnica Mozirje, ki svoje naloge prenaša na krajevno 
knjižnico – Knjižnico Luče. 
 
Osrednja knjižnica in krajevna knjižnica v okviru javne službe tudi: 
- zbirata, obdelujeta, hranita in posredujeta knjižnično gradivo 
- zagotavljata dostop do knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz 

podatkov 
- sodelujeta v medknjižnični izposoji; pridobivata in izobražujeta uporabnike; sodelujeta v 

informacijskem opismenjevanju, 
- zbirata, obdelujeta, hranita in posredujeta domoznansko gradivo, 
- opravlja založniško dejavnost; organizira različne oblike dela za uporabnike in obiskovalce 

knjižnice. 
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4. ZAKLJUČEK 
 
Občina Luče bo z zagotavljanjem namenskih sredstev na področju kulture vzpodbujala delovanje 
in nudila pogoje za razvoj dejavnosti in krepitev javne kulturne infrastrukture.  
 
Ljubiteljsko kulturno dejavnost se bo vzpodbujalo s sofinanciranjem programov kulturnih 
društev in posameznih projektov, ki bodo upravičili svojo širše poslanstvo in bodo zanimivi za 
širšo lokalno skupnost ali pa bodo kvalitetno presegali društveno raven delovanja. 
 
Občina bo zagotavljala pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost javnih kulturnih dobrin 
(infrastrukture, opreme, prostorov) preko obstoječih javnih zavodov (Knjižnica, OŠ) ter 
omogočala vsem zainteresiranim posameznikom, skupinam, društvom  in organizacijam 
kulturno raznolikost delovanja. Za izvajanje posamičnih nalog bo z namenom uresničitve javnega 
interesa na področju ljubiteljske kulture sodelovala z JSKD OI Mozirje.  
 
Javnim zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, bodo zagotovljeni pogoji 
za nemoteno delovanje oziroma nudenje javnih kulturnih dobrin, obenem pa bo občina 
podpirala posamične kulturne projekte ter javne kulturne programe z zbiranjem predlogov na 
podlagi javnega poziva in javnega razpisa.   
 
Na podlagi izbora programov in projektov bodo z izvajalci sklenjene ustrezne pogodbe o 
sofinanciranju, sredstva se bodo nakazovala po njihovi izvedbi in prejemu poročil, nadzor nad 
realizacijo programov pa se bo vršil preko občinske uprave, JSKD OI Mozirje ter ob pomoči 
strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. 
 
Občina Luče bo skupaj s partnerji – nosilci kulturnega življenja omogočala ter spodbujala 
nadaljnji razvoj kulture na območju občine Luče. 
 
Lokalni program za kulturo Občine Luče se lahko v obdobju od 2014 do 2017 spreminja, 
dopolnjuje ali prilagaja. 


	1. UVOD
	2. ANALIZA STANJA
	2.1.1 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna enota Mozirje
	2.1.2 Osrednja knjižnica Mozirje
	2.2.1 Cilji na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti

	3. JAVNI INTERES NA PODROČJU KULTURE
	4. ZAKLJUČEK

