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ZADEVA: PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 
 
 
Spoštovani, 
 
na Združenju občin Slovenije smo preučili predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, EVA 2018-3340-0014, in v 
nadaljevanju podajamo sledeče pripombe in predloge. 
 
Strinjamo se, da je treba skrbeti za kulturne spomenike in dobrine, jih ohranjati za naše 
zanamce in zagotavljati dostop do njih vsem, ki jih to zanima. Ravno tako je treba skrbeti 
za izobraževanje nas vsem na tem področju. Lokalne skupnosti z veliko aktivnostmi, 
različnimi programi in investicijami izvajajo javni interes v kulturi, skrbijo ohranjanje 
kulturne dediščine in razvoj raznovrstnih kulturnih dejavnosti. Menimo, da na tem področju 
lokalne skupnosti ne odstopajo od aktivnosti na področju države, zato predlagamo, da se 
to upošteva pri deležu sofinanciranja projektov in se lokalnih skupnosti ne enači z 
investicijami zasebnikov (pravnih in fizičnih oseb). 
 
 
V nadaljevanju podajamo še sledeče pripombe: 
Priloga I: Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov 
Predlagamo, da se pri drugi točki »Sanacija najbolj ogroženih in najkakovostnejših 
kulturnih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb 
zasebnega prava« višina sofinanciranja za sanacijo kulturnih spomenikov v lasti lokalnih 
skupnosti približa deležu do katerega bodo upravičeni kulturni spomeniki v lasti Republike 
Slovenije. Prav tako predlagamo, da je delež sofinanciranja sanacij višji od tistih, ki jih 
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izvajajo zasebniki. Prav tako predlagamo, da se sofinanciranje sanacij, ki jih izvajajo 
lokalne skupnosti ne enači s financiranjem sanacij zasebnikov. 
 
Pri tretji točki »Dinamika proračunskih sredstev« predlagamo, da se delež 
sofinanciranja investicij lokalnih skupnosti pripravi ločeno od investicij zasebnikov. Prav 
tako predlagamo, da je višina deleža sredstev za projekte lokalnih skupnosti vsaj 1/3 od 
celotnih sredstev, katera bodo namenjena za projekte kulturnih spomenikov. 
 
Priloga II: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne 
zavode s področja kulture 
Pri drugi točki »Dinamika proračunskih sredstev« predlagamo da se višina 
sofinanciranja dvigne in približa deležu katerega bodo upravičeni državni zavodi s področja 
kulture, in sicer vsaj na 1/3. 
 
Priloga III: Podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih 
knjižnicah 
Pri točki »Nakup in obnova bibliobusov« predlagamo, da se v okviru kriterijev in meril 
za izbiro območja, kjer se bo povečanje uporabe knjižnice zagotavljajo z bibliobusom se 
upošteva: 

• velikost območja katerega bo pokrival bibliobus (ena knjižnica lahko pokriva tudi do 
večkrat večja območja, kot dve knjižnici skupaj),  

• število naselij vključenih v območje,  
• pomanjkanje javnega prevoza, katera je ovira za obisk knjižnice. 

 

 
V pričakovanju, da boste naše pripombe in predloge upoštevali, vas lepo pozdravljamo. 
 
S spoštovanjem, 
 
 

                                                               
                                                                               Robert SMRDELJ  
                                                                       Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 


