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I.

Uvod

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (v nadaljevanju: ZUJIK) med
drugim določa javni interes za kulturo, organe, ki so zanj pristojni in odgovorni ter
mehanizme za njegovo uresničevanje. ZUJIK lokalnim skupnostim nalaga, da sprejmejo svoj
lokalni program za kulturo (v nadaljevanju: LPK).
II.


Pravna podlaga

Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2), (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo (UPB-2), 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18);
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US,
111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNorg),
 Odlok o poračunu občine Divača za leto 2019 ( v postopku sprejema in objave),
 Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni
list RS, št. 34/12; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16),
 Odlok o praznikih občine Divača (Uradni list RS, št. 37/13),
 Odlok o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS 59/18),
 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 20/16),
 Statut Občine Divača (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 4/14, 24/14, 9/15),
in ostala zakonodaja, ki se smiselno uporablja.

III.

Obrazložitev

Javni interes na področju kulture uresničujejo država in lokalne skupnosti samostojno ali pa
ustanovijo za izvajanje posamičnih nalog javne sklade ali javne agencije. Javni interes za
kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni
razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne
skupnosti. Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in
varovanje kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem
pogojev zanje. Javni interes za kulturo se določa z zakoni in lokalnim programom za kulturo,
udejanja pa se na podlagi letnih izvedbenih načrtov javnih skladov ali javnih agencij, javnih
razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih 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. Javni interes za
kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni
razvoj.
Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:
– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,
– slovensko kulturno identiteto,
– skupen slovenski kulturni prostor,
– mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v
mednarodnem prostoru.
Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo.
Javni interes se udejanja predvsem na podlagi:
– letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa, ki so opredeljeni v navedenem
zakonu,
– javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih 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.
Lokalni program kulture določa cilje in prioritete ter javni interes za kulturo na lokalnem
področju. Letni program kulture (v nadaljevanju: LPK) določa programe, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem
proračunu in/ali proračunih lokalnih skupnostih. LPK določa tudi nosilce programa kulture in
način ter obseg njihovega delovanja. Poleg navedenega je potrebno pri predlogu LPK
upoštevati tudi družbeno okolje lokalne skupnosti; dejanske razmere in potrebe na področju
občine, aktivnosti in razvejenost kulturne dejavnosti v lokalnem okolju,… v smeri
spodbujanju kulturnih dejavnosti in zagotavljanja pogojev za uresničevanje in razvoj
kulturnih dejavnosti v občini. Pri zagotavljanju proračunskih finančnih sredstev za potrebe
področja kulture pa je potrebno upoštevati dejanske možnosti proračuna, znotraj katerih lahko
občina zagotavlja obseg sredstev za področje kulture.
ZUJIK občinam nalaga, da sprejmejo svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri
čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Zakon
navaja, da lokalnim skupnostim, razen mestnim občinam, ni treba sprejeti lokalnega programa
za kulturo, če opredelijo javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in
kazalce za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti.

Dve ali več lokalnih skupnosti lahko oblikujejo skupni program za kulturo, ki ga sprejmejo
pristojni organi lokalnih skupnosti.
ZUJIK govori tudi o smiselni uporabi zakona in sicer navaja, da se glede vsebine lokalnega
programa za kulturo smiselno uporabljajo določbe (tega) zakona o nacionalnem programu za
kulturo.
Občina Divača je, podobno kot minula leta in podobno kot druge občine, pripravila predlog
letnega programa kulture v občini za obdobje enega leta. Na osnovi novega Nacionalnega
programa za kulturo bo v naslednjem programskem obdobju mogoče pristopiti k pripravi
programa za daljše obdobje.
Predlog LPK za leto 2019 je pripravljen skladno s predlogom proračuna občine Divača za
leto 2019, pri realizaciji LPK bo upoštevan proračun občine Divača, ki ga bo sprejel OS. V
čistopisu LPK za leto 2019 se navedejo dokončno sprejeti obsegi finančnih sredstev, skladno
z veljavnim Proračunom občine Divača za leto 2019.
LPK bo predstavljal podlago za objavo javnih razpisov za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov kulturnih programov v občini Divača za leto 2019.
IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga sprejetje in potrditev predloga
Lokalnega programa kulture v občini Divača za leto 2019.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu se predlaga sprejem zgoraj navedenega dokumenta;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.
V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača in Odboru za finance Občine Divača.
Predlog podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.

VI.



Prilogi
Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Divača za leto 2019
Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača

Pripravili:
Suzana Škrlj
Svetovalka
Romana Derenčin
Višja svetovalka
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača
(Uradni list RS, št. 34/12; Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16), Odloka o poračunu
občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. …….), Statuta Občine
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), je Občinski svet Občine
Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Divača sprejema in potrjuje LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO
OBČINE DIVAČA ZA LETO 2019 v predlagani vsebini.

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna enota Sežana, Partizanska ulica 18,
6210 Sežana
- Glasbena šola Sežana, Kosovelova 4b, 6210 Sežana
- Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana
- Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper
- Razvojni center Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
- Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

LOKALNI PROGRAM
ZA KULTURO
OBCINE DIVACA
ZA LETO 2019

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2), (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo (UPB-2), 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl.
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni
list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US,
111/13, 68/16, 61/17), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. …………), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list
RS, št. 34/12; Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16), Odloka o praznikih občine Divača (Uradni list
RS, št. 37/13), Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS 59/18), Pravilnika o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16), Statuta
Občine Divača (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 4/14, 24/14, 9/15) je Občinski svet občine Divača
na svoji ________ redni seji, dne ___________ sprejel

LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019
I. UVOD

1.

Podlaga za pripravo in sprejem lokalnega programa za kulturo je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo - ZUJIK (v nadaljevanju: ZUJIK) in smiselna uporaba druge zakonodaje. Namen
lokalnega programa za kulturo je predvsem določiti temeljne cilje na področju kulture ter urediti način
izvajanja kulturne politike in spodbuditi nadaljnji razvoj kulture v lokalni skupnosti.
Javni interes lokalna skupnost udejanja predvsem na podlagi letnega programa za kulturo, javnih
razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih 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.
2.

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 ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva,
kinematografije in na drugih področjih kulture.
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki
se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih
kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
Skladno z ZUJIK-om uresničevanje lokalnega programa za kulturo temelji na naslednjih osnovah:
 kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih
potreb na področju kulture;
 javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem interesu zagotavlja država
oziroma lokalna skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim
projektom;
 javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država
oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode;
 kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega
spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna
skupnost;
 javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi.

3.

Lokalni program za kulturo občine Divača za leto 2019 (v nadaljevanju: LPK) je strateški dokument
razvojnega načrtovanja kulturne politike občine, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini,
ugotavlja vlogo kulture v razvoju občine ter javni interes zanjo, postavlja cilje in ukrepe za dosego ciljev
ter prioritete na področju kulture, načrtuje investicije v javno infrastrukturo na področju kulture,
prvenstveno upoštevajoč obdobje, na katerega se dokument nanaša, vendar z načrtovanjem dejavnosti
za prihodnost.
Preko izvajanja LPK Občina strmi k ohranjanju že doseženega položaja kulture v občini, k dvigu
kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, k večanju dostopnosti kulturnih dobrin občanov in k
spodbujanju kulturne raznolikosti.
LPK je skupaj z Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača in
Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača, Proračunom občine Divača za leto
2019 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe in projekte.
4.

Kulturna ustvarjalnost v lokalni skupnosti Divača sega na vsa področja družbenega življenja. Odprta je
do novih programov za vse skupine občanov.
Povezuje se z drugimi področji (s turizmom, športom, vzgojo, izobraževanjem, z gospodarstvom,…).
Uresničuje se v različnih oblikah in na različne načine, v okviru institucij in pod okriljem posameznih
ljubiteljskih skupin ter delovanja posameznikov.
5.

Občina Divača skrbi za zagotavljanje javnih kulturnih dobrin na področjih, urejenih s posebnimi zakoni
(varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo,), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter potrebe s
področja kulture zainteresirane javnosti in posameznikov, prvenstveno občanov občine Divača.
Občina Divača udejanja zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje kulturne politike preko programov javnih
zavodov na področju kulture, organizirane ljubiteljske kulture v sodelovanju z izpostavo Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot varuha nepremične kulturne
dediščine, za uresničevanje javnega interesa na področju kulture skrbi občina tudi s sofinanciranjem
programov in projektov različnih društev ter drugih izvajalcev preko javnih razpisov.
Javni interes za kulturo v občini Divača se udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za tekoče leto
za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture,
sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača, sofinanciranje neprogramskih
stroškov in nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na
področju kulture.
Občina bo zagotovila uresničevanje določil Odloka o praznikih občine Divača in Odloka o podeljevanju
priznanj občine Divača. Izvedene bodo prireditve/dogodki ob Kulturnem dnevu občine Divača,
Spominskem dnevu občine Divača in Občinskem prazniku. Občina bo sodelovala pri izvedbi drugih
pomembnejših in/ali protokolarnih dogodkov. Postopek dodelitve priznanj občine Divača bo potekal na
osnovi javnega razpisa.
6.

Občina bo skrbela za določanje in ažuriranje podatkov že določene javne infrastrukture na področju
kulture ter obnovo in vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (investicije, vzdrževanje,…).
7.

Občina bo v letu 2019 nadaljevala z aktivnim delom, sodelovanjem in vključevanjem v projektu
EUROPE GOES LOCAL - Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, v katerega je
bila po kandidaturi v letu 2017 uspešno vključena. Projekt poteka pod okriljem Zavoda za razvoj

mobilnosti mladih MOVIT, Ljubljana (izvajalec Nacionalne agencije v programih EU na področju
mladine).
Ciljna skupina projekta so lokalne skupnosti. Namen projekta je podpora in razvoj kakovosti
mladinskega dela, večanje pomena in vrednosti mladinskega dela ter krepitev sistemske podpore
izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni ter nacionalni ravni.
Cilji projekta so:
 krepitev oz. izboljšanje kompetenc akterjev mladinskega dela,
 izmenjava dobrih praks in konceptov mladinskega dela ter sistemske podpore mladinskemu
delu in mladinskim organizacijam na lokalni, nacionalni in evropski ravni,
 dvig zavedanja o pomenu in vrednosti mladinskega dela ter podpora prepoznavanju
mladinskega dela,
 krepitev evropske in mednarodne dimenzije mladinskega dela kot integralnega dela izvajanja
mladinskega dela na lokalni ravni,
 spodbujanje sodelovanja akterjev mladinskega dela z deležnikih iz različnih področij in
sektorjev.
Projekt predstavlja dobra izhodišča in odlične možnosti za razvoj dela z mladimi na različnih področjih,
vključno s kulturo v vseh razsežnostih delovanja. Projekt združuje različne deležnike in jih z enotno
temo povezuje na raznovrstne načine.
Z dejavnostjo v projektu se načrtuje dvig participativnosti mladih v lokalni skupnosti.
Zaradi uspešnosti je časovno obdobje izvajanja projekta podaljšano za eno leto – do 2020.
Vir: Predstavitev projekta – MOVIT, Ljubljana

II. IZVAJALCI LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO

8.

Izvajalci letnega programa kulture v občini Divača so predvsem :
 kulturna društva,
 druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
 zveze kulturnih društev,
 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
 javni in zasebni zavodi s področja kulture, ki izvajajo svojo dejavnost v občini Divača in/ali za
občane občine Divača,
 javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih dejavnosti, ki
poleg drugih dejavnosti izvajajo tudi kulturno dejavnost, v občini Divača in/ali za občane občine
Divača,
 posamezniki, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
 posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih
kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,
 druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

III. PROGRAMI V JAVNEM INTERESU, KI SE BODO V LETU 2019 IZVAJALI NA PODROČJU
KULTURE

9.

Programi v javnem interesu, ki se bodo, skladno s proračunom občine Divača za leto 2019, izvajali in/ali
(so)financirali v občini Divača na področju kulture, so podrobneje navedeni v tabeli v poglavju IV.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega
neposrednega uporabnika, se izvaja skladno z določili Odlokom o proračunu občine Divača za leto 2019
Okvirni pregled programov, ki se bodo v letu 2019 izvajali na področju kulture v javnem interesu:
 knjižnična dejavnost,
 glasbena dejavnost,
 kulturni projekti (prireditvena dejavnost),
 ljubiteljska kulturna dejavnost,
 spodbujanje kulturne ustvarjalnosti,
 dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
 izdaja lokalnega časopisa,
 javna infrastruktura na področju kulture,
 podpora izvajanju dejavnosti Muzeja slovenskih filmskih igralcev v sodelovanju z Razvojnim
centrom Divača in s Slovensko kinoteko,
 sprotni (v naprej nepredvideni) programi in projekti,…ipd.

10.

INSTITUCIONALNA KULTURNA DEJAVNOST
Občina Divača skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje kulturne politike preko programov javnih
zavodov na področju kulture (Kosovelova knjižnica Sežana, Glasbena šola Sežana, Osrednje knjižnica
Srečka Vilharja Koper, Zavod za varovanje kulturne dediščine Nova Gorica, Kosovelov dom Sežana,
Slovenska kinoteka, Goriški muzej,...) kakor tudi programov javnih zavodov, ki izvajajo kulturno
dejavnost poleg svoje osnovne dejavnosti (Vrtec Sežana, Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača,
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan z Enoto v Divači, Varstveno delovni center Koper z
Enoto v Divači,..).
Z institucijami Občina sodeluje na različne načine: s sofinanciranjem izvajanja dejavnosti – programov,
posameznih projektov, posameznih dogodkov, ipd.
LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST
Ljubiteljska dejavnost na področju kulture predstavlja v občini Divača zelo razvejeno, raznoliko in močno
razširjeno ljubiteljsko dejavnost. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v
pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih, ki imajo pomembno vlogo pri izvajanju kulture v občini.
Poleg lokalnih ljubiteljskih skupin gostujejo na območju lokalne skupnosti druge ljubiteljske skupine iz
bližnje in širše okolice.
Ljubiteljska dejavnost na področju kulture na področju lokalne skupnosti vključuje naslednja področja:
 gledališka dejavnost,
 likovna dejavnost,
 pevska dejavnost,
 vokalno glasbena dejavnost,
 instrumentalno glasbena dejavnost,









plesna dejavnost,
folklorna dejavnost,
baletna dejavnost,
likovna dejavnost,
literarna dejavnost,
filmska dejavnost,
fotografska dejavnost.

Številne skupine imajo dolgo obdobje delovanja, odprt prostor pa je vsem novim dejavnostim, ki bi lahko
zaživele. V bodoče si želimo in si bomo prizadevali, da se dejavnost razširila tudi na druga področja dejavnost lutkovnih skupin, fotografskih, video in filmskih skupin,…
Nekatere dejavnosti se izvajajo ljubiteljsko v okviru javnih zavodov in njihovih enot kot dodatne
aktivnosti (likovna, video, fotografska, filmska,… dejavnost) in v okviru delovanja Muzeja slovenskih
filmskih igralcev oziroma Slovenske kinoteke.
V javnem interesu Občine je podpreti in spodbujati dejavnost vseh aktivnih društev, ki delujejo na
področju kulture in spodbujati nove dejavnosti.
Občina zagotavlja sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih društev; sredstva se dodeljujejo skladno s
sprejetimi akti, ki jih je sprejel Občinski svet in na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti v občini Divača.
V letu 2011 je Ministrstvo za kulturo RS Pihalnemu orkestru Divača podelilo status v javnem interesu na
področju kulture. V letu 2017 je status društva v javnem interesu na področju kulture pridobilo Društvo
mešani pevski zbor Divača, tako, da imamo sedaj v občini dve društvi z državno priznanim statusom.
V letu 2018 je bila v občini uradno registrirana tudi prva mladinska organizacija, česar smo v občini še
posebej veseli.
Občina podpira tudi delovanje medobčinskih društev oziroma društev, ki imajo sedež izven občine, pa v
svojo dejavnost vključujejo naše občane oziroma izvajajo svojo dejavnost na območju občine Divača
(Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje
prostega časa "VEZI", ..).
Občina podpira kulturno ustvarjalnost posameznikov, ki bogatijo kulturni utrip v občini.
Na področju razvoja ljubiteljskega delovanja na področju kulture je potrebno nadaljevati in nadgraditi
strokovno svetovanje ter delo z društvi, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture,
predvsem zagotavljanje ustreznih prostorov in opreme za delovanje društev kakor tudi finančnih
sredstev za izvajanje programov, pospešiti sodelovanje ljubiteljskih društev, predvsem pa spodbujanje
delovanja društev, ki prinašajo v okolje nove kulturne zvrsti.
Posebno skrb je potrebno nameniti vključevanju otrok in mladine.
V interesu občine je izvajanje medobčinskih povezovanj ter povezovanj s pobratenimi občinami v
Sloveniji in v tujini.

Programi po posameznih okvirnih področjih kulturnih dejavnosti:
Knjižnična in knjižna dejavnost

Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA, ENOTA DIVAČA IN
POTUJOČA KNJIŽNICA (BIBLIOBUS) OSREDNJE KNJIŽNICE SREČKA VILHARJA KOPER.
Javni interes na področju knjižnične in knjižne dejavnosti vključuje: optimalno ponudbo knjižničnega
gradiva, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do
urejenih zbirk domoznanskega gradiva, zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s
posebnimi potrebami, spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvijanje bralne kulture ter različnih oblik
pismenosti in drugo. Naloga knjižnice je tudi utrjevati in razvijati strokovnost, organiziranost, povezanost
in enotnost knjižnične dejavnosti.
Splošna knjižnica je namenjena informiranju in potrebam prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju,
kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. V interesu občine je približati vsem prebivalcem boljšo
dostopnost do knjižničnega gradiva.
Knjižnica bo v letu 2019 izvajala dejavnost skladno z zastavljenim programom dela v okviru celotnega
javnega zavoda, za občino Divača bo pomemben segment dela javnega zavoda izvajanje dejavnosti v
Knjižnici v Divači. Knjižnica bo izvajala dejavnost v okviru sprejetega STRATEŠKEGA NAČRTA
KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA 2015-2019, ki ga je obravnavala tudi Občinski svet Občine Divača
in podal soglasje k njegovemu sprejemu in uresničevanju.
Knjižnica bo z namenskimi sredstvi občine in Ministrstva za kulturo zagotavljala ustrezno število enot
knjižničnega gradiva. Poleg knjig zagotavlja knjižnica za potrebe uporabnikov še serijske publikacije
(časopise, časnike, revije, zbornike…), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije ter zagotavlja
dostop do različnih baz podatkov. Nadaljevala bo z načrtnim delom na področju dvigovanja bralne
kulture in odpravljanju funkcionalne nepismenosti Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi,
izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi bo pripravljala prireditve in druge oblike razvijanja
interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost. Nadaljevala bo z urejanjem postavitve
ponudbe neknjižnega gradiva, dopolnila možnosti za poslovanje z uporabniki preko elektronske
knjižnice, izvajala bo različne programe v okviru svoje dejavnosti, skrbela bo za domoznansko
zbirko,..ipd..
Občina bo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper zagotavljala delovanje potujoče
knjižnice – bibliobusa, ki omogoča dostopnost knjižnega gradiva po posameznih krajih v občini, kar je
posebnega pomena, saj je na ta način prebivalcem krajev, ki so oddaljeni od središčnega kraja, kjer je
osrednja knjižnica, omogočen lažje in enostavnejši dostop do knjižnega gradiva. Namera o nabavi
novega bibliobusa ostaja odprta, enako tudi ideja o vzpostavitvi ustreznega načina zagotavljanja
knjižnega gradiva v vaseh in zaselkih.
»BRANJU PRIJAZNA OBČINA«
Občina Divača je v letu 2018 prejela prestižni naziv BRANJU PRIJAZNA OBČINA, na kar smo izredno
ponosni.
Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so
ob zaključku drugega javnega natečaja podelili 10 občinam nazive Branju prijazna občina. Nazive je
prejela ena mestna občina, in sicer Mestna občina Celje ter devet občin, in sicer Brežice, Divača,
Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.
Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu
delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne
pismenosti in bralne kulture. Občine, ki so se v letu 2018 prijavile na natečaj, smo v svoji vlogi
predstavljale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih
pogojev za sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja institucija, ki vpliva
na bralne navade in kulturo v družbi. Strokovna komisija je izbrala občine, ki so izpolnile vse pogoje
natečaja in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbujajo sodelovanje in vključevanje
prebivalcev lokalne skupnosti, da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe. »Osnovna misel projekta

Branju prijazna občina je, da mora pri razvoju bralen pismenosti in bralne kulture sodelovati vsa
skupnost, ker je bralna kultura splet idej, vrednot, norm, vsebin, sporočil, ki jih oblikuje lokalna skupnost
v vseh svojih pojavnostih ter pomemben del koncepta človeškega kapitala, ki je povezan s socialnim in
ekonomskim uspehom posameznika in družbe.″
Občina bo z aktivnostmi in dejavnostmi na področju bralne pismenosti nadaljevala in delo nadgrajevala.
Glasbena dejavnost
Področje glasbene dejavnosti v okviru institucije pokriva javni zavod GLASBENA ŠOLA SEŽANA,
ENOTA DIVAČA.
V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje
višjih in visokih šol ter odrasli pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi osnovnega
glasbenega in plesnega izobraževanja.
Glasbeni izobraževalni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih
učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim
programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja. Z učnim načrtom se
določijo vsebina predmetov, cilji in standardi znanja.
Glasbena šola Sežana bo v letu 2019 izvajala dejavnost skladno z zastavljenim programom dela v
okviru celotnega javnega zavoda, za občino Divača bo pomemben segment dela javnega zavoda
izvajanje dejavnosti v Enoti v Divači. Javni zavod tesno sodeluje z okoljem, poleg redne dejavnosti
skrbi za razvijanje javne dejavnosti v obliki koncertov, internih nastopov ter sodeluje z drugimi
ustanovami kot so vrtec, osnovna šola, in posebej pomembno z ljubiteljskimi društvi v občini.
Javni zavod je v šolskem letu 2014/2015 začel z izvajanjem dejavnosti v novih prostorih – prenovljena
»Stara OŠ v Divači«, upravljanje stavbe izvaja Razvojni center Divača.
Kulturni projekti
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira država oziroma lokalna
skupnost. V javnem interesu občine je, da se na območju občine izvajajo različni kulturni projekti in da
se tako vsem občanom omogoča dostopnost do kulturnih dobrin.
V javnem interesu občine je, da podpre različne kulturne projekte: prireditve, ustvarjalne delavnice,
literarne večere, izidov različnih publikacij, knjig, natečaje, ... v okviru raznolikih tematik, različnih
izvajalcev in za vse generacije.
Občina Divača podpira in spodbuja na območju občine Divača prireditveno dejavnost.
Spodbuja organizacijo in izvedbo raznovrstnih prireditev za vse generacije in različnih zvrsti. Hkrati
podpira in spodbuja sodelovanje lokalnih ljubiteljskih kulturnih skupin na prireditvah izven občine. Kot
prireditve javnega pomena se opredeli prireditve različnih zvrsti kot npr. koncerti, plesne predstave,
gledališke predstave, pevski nastopi, literarni večeri,… ipd.
Prireditve organizirajo različni organizatorji, predvsem izvajalci LPK. To so predvsem ljubiteljska
kulturna, turistična, športna društva, javni zavodi s področja kultura ter vzgoje in izobraževanja in
krajevne skupnosti. Večinoma organizirajo prireditve, ki se nanašajo na njihovo osnovno dejavnost.
Poleg navedenih pa so organizatorji kulturnih dogodkov tudi organizatorji s sedežem izven lokalne
skupnosti.
V javnem interesu je izvajanje kulturnih dogodkov po posameznih krajih, ki jih že tradicionalno prirejajo
krajevne skupnosti, občina to izvedbo podpira in spodbuja.
Posebna pozornost je/bo namenjena prireditvam, ki so opredeljene v Odloku o praznikih občine Divača
in Odloku o podeljevanju priznanj občine Divača.

Občina podpira in spodbuja izvajanje projektov v okviru različnih učnih poti, ki so urejene v občini. V
vzdrževanje in razvoj kulturnih poti skrbijo tudi krajevne skupnosti, nekatere so za to dejavnost zelo
prizadevne in inovativne z novimi načrti za prihodnost.
Občina podpira in spodbuja izvajanje projektov v okviru muzejske dejavnosti, prvenstveno Goriškega
muzeja, ki v okviru muzejske javne mreže pokriva območje občine Divača.
Smernice razvoja prireditvenih dejavnosti vključujejo predvsem organizacijo prireditev v Divači in v
posameznih krajih v občini, usklajeno promocija vseh prireditev, ki so organizirane v občini, spodbujanje
prireditev, ki nastanejo v soorganizaciji z zavodi, društvi, itd., spodbujanje in pomoč organizatorjem
prireditev, sodelovanje z organizacijami z drugih področjih (turizem, šport,…).
Skladno s programi dejavnosti Muzeja slovenskih filmskih igralcev in Škrateljnove domačije bo Občina
sodelovala z Razvojnim centrom Divača in spodbujala razvoj organizacije prireditvene in muzejske
dejavnosti.
Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območna enota Sežana
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju besedila: Sklad) je bil ustanovljen z zakonom leta
1996, z njegovo ustanovitvijo je bila postavljena pomembna kulturna mreža, ki pokriva celotno ozemlje
Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor. Večina programov in projektov različnih
zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim dejavnostim.
Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske
podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem
slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo,
ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in
svetovnem prostoru. Pod okriljem Sklada delujejo območne izpostave, ki s kulturnim posredništvom
omogočajo dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.
Področje občine Divača pokriva Območna izpostava v Sežani, ki skrbi za izvedbo kulturnih programov,
ki se izvajajo za področje in na področju občine Divača. Območna izpostava je nosilka in povezovalka
neinstitucionalnih kulturnih projektov in ustanov ter predstavlja organizirano prireditveno, kulturnoizobraževalno in posredniško mrežo. Organizira različna pregledna srečanja in izobraževanja. Izvedba
kulturnih programov se izvaja v splošno korist vseh občanov občine Divača ter izvajalcev programov iz
občine Divača in drugih obiskovalcev in izvajalcev.
Občina Divača sodeluje s Skladom na različnih področjih, podpira delovanje Sklada, skupno
sodelovanje in zagotavlja finančna sredstva za izvajanje dejavnosti Območne enote.
Z Območno izpostavo načrtujemo različne oblike sodelovanja, ki vključujejo aktivnosti v naši občini, za
naše občane ali pa sodelovanje naših kulturnikov izven občine. V občini si želimo še tesnejše
sodelovanje in povezovanje z Območno izpostavo, tako pri pripravi načrtovanja dejavnosti kot pri
izvedbi.
Izdaja lokalnega časopisa
V interesu občine je izhajanje občinskega glasila z namenom informiranja občanov o aktualnih zadevah,
beleženje dogodkov v smislu dokumentiranja. Glasilo prinaša veliko prispevkov s področja kulture in
ustvarjalnosti pri različnih starostnih skupinah. Vsako gospodinjstvo v občini prejme izvod glasila
brezplačno.

Medijsko obveščanje
Občina spodbuja in podpira objave v različnih sredstvih javnega obveščanja, prvenstveno na spletni
strani občine kakor tudi v različnih drugih medijih.
Promocijska in turistična dejavnost
Občina podpira različne oblike promocije občine, kakor tudi turistično dejavnost, ki v veliki meri vključuje
predvsem kulturne aktivnosti in dogodke.
Škrateljnova domačija in Muzej slovenskih filmskih igralcev
Vrhunec spontanega ljudskega stavbarstva v Občini Divača predstavlja Škrateljnova hiša v Divači,
domačija z zasnovo iz 17. stoletja, ki je razglašena za etnološki spomenik. Občina Divača je skupaj s
Slovensko kinoteko in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije Nova Gorica že v letu 1996
začela s prenovo zgornjega nadstropja stanovanjske hiše. Leta 1998 so v njem uredili muzejski prostor,
kjer domuje stalna razstava, posvečena Ita Rini, kot trajen spomin na našo prvo filmsko zvezdo. Ideja o
Prenovi Škrateljnove domačije v muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači je nastala na pobudo
Slovenske kinoteke in dogovorov med Ministrstvom za kulturo in Občino Divača.
Škrateljnova domačija predstavlja spomeniški kompleks s povsem novo vsebino. V nekdanji štali s
senikom je urejen Muzej slovenskih filmskih igralcev, v svinjskem hlevu manjši bar z letnim vrtom in
sanitarijami za invalide, v hramu s skednjem multimedijska dvorana, ki bo služila kot prostor za razne
delavnice, seminarje, prireditve, srečanja in poletne šole. Pritličje Škrateljnove hiše je preurejeno v
osrednji informacijski prostor celotnega kompleksa. Zunanji plato med objektoma bivše štale in hrama je
namenjen avditoriju na prostem (letni kino). Borjač in ostale zunanje površine pa so namenjene
družabnemu prostoru
Prenovljena Škrateljnova domačija v Divači pomeni kulturni, izobraževalni in turistični center,
pomemben za ožji in širši slovenski kulturni prostor. Prav tako se je z uresničitvijo zastavljenega cilja v
veliki meri povečala prepoznavnost tako občine, kakor tudi celotne regije in države.
Prenova Škrateljnove domačije in postavitev Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači je podprta z
donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma.
Pomemben objekt predstavlja izzive in možnosti na kulturnem področju v Divači, kar je potrebno še
posebej nadgraditi in podpirati. Za izvajanje dejavnosti oz. upravljanje sta zadolžena Razvojni center
Divača in Slovenska kinoteka.
Občina si bo prizadevala spodbujati in razvijati dejavnosti na tem biseru kulturne dediščine v Divači in
ga predstavljati in promovirati v širšem prostoru. Domačini so kompleks v teh letih prepoznali in prevzeli
kot pomembno kulturno in družabno stičišče.
Razvojni center Divača
Razvojni center Divača je pomemben partner tudi na področju kulturnega ustvarjanja v občini in
sodelovanja v širši okolici. Z vzpostavitvijo Razvojnega centra Divača se je odprla možnost sodelovanja
tudi na področju kulture.
S Centrom bo Občina sodelovala na različnih področjih – izvedba kulturnih dogodkov za vse generacije,
sodelovanje na javnih razpisih s področja kulture,… Še posebej bo lokalna skupnost spodbujala
delovanje Razvojnega centra v povezavi z dejavnostjo v kompleksu Škrateljnove domačije in pri
upravljanju prostorov, v katerih se izvaja tudi kulturna dejavnost.

Dediščina na področju kulture
Občina bo nadaljevala z vzdrževanjem in obnovo dediščine na kulturnem in naravnem področju
(literarne poti, sakralna dediščina, dediščina krasa,vodna zajetja, …) ter skrbela in bdela nad
zavarovanjem tega neprecenljivega bogastva. Pri tem je nujno sodelovanje s strokovnimi institucijami,
da se to področje obravnava in vzdržuje (ter obnavlja) skladno s strokovnimi smernicami in standardi.
Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo na področju kulture predstavljajo objekti in oprema, namenjena izvajanju kulturnih
dejavnosti. Občina posredno in neposredno skrbi za obnovo objektov, vzdrževanje, nabavo opreme.
S Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture je občina določila nepremičnine, ki so
vključene v javno infrastrukturo na področju kulture.
Kulturno življenje se odvija v različnih prostorih. Kulturne oziroma večnamenske dvorane so v več krajih
v občini, kulturno življenje pa se odvija tudi v objektih krajevnih skupnosti, v domovih krajanov in
zadružnih domovih. Za kulturne dejavnosti se uporabljajo tudi prostori kot so avle, telovadnice in učilnice
v šolah, sakralni objekti, dvorišča, ipd.
V občini ni posebnega galerijskega prostora, vendar pa se za razstave uporabljajo različni prostori (avle,
večnamenski prostori,..).
Vprašanje ureditve objekta, ki bi bil namenjen kulturnim dejavnostim, tako izvajanju kulturnih dogodkov
kot zagotavljanju ustreznih prostorov in opreme za delovanje društev, ostaja že več let odprto, čeprav je
potreba iz leta v leto vedno nujnejša.
Javna infrastruktura vključuje tudi skrb za naravne, kulturne, zgodovinske in sakralne objekte, ki se jih
obnavlja in vzdržuje. Pregled predvidenih investicij je razviden v poglavju III.
Občina Divača je v letu 2017 preuredila način uporabe površin (prostorov) oz. objektov za potrebe
izvajanja kulturne dejavnosti (oddaja v najem, oddaja v upravljanje, sistem najemnin, uporabnin,
zagotavljanja finančnih sredstev izvajalcem kulturnih programov (kulturna društva,...)) v okviru ureditve
celotnega sistema upravljanja s premoženjem lokalne skupnosti.
Nepredvideni programi in projekti
Program, ki ga ne določa LPK, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa
vključena občina in je ta program za občino velikega javnega pomena. V takem primeru se glede
sofinanciranja iz proračuna za vsak posamezni program in/ali projekt predhodno prouči finančne
možnosti.

IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE

11.

V proračunu Občine Divača za leto 2019 se za sofinanciranje področja kulture (programi kulture,
vzdrževanje objektov za kulturno dejavnost, investicije,..) zagotovijo finančna sredstva za naslednje
namene in v naslednjem obsegu (po posameznih proračunskih postavkah):
proračunska
postavka
040012
040017
040022
040023
040025
140304
140337
14030801
14030802
14030806
140333
140335
18020002
180201
180206
180213
180212
18030000
18030002
18030003
18030004
18030005
180302
18030304
18030305
180327
180311
18032001
180507
180506
180522
190308
190310
510401
511801
520401
521801

naziv proračunske postavke
Spominski dan občine Divača - Kozjane
Občinski prazniki in protokolarni dogodki
Sredstva za protokolarne namene in promocijo občine
Štrekeljeva nagrada
Sofinanciranje prireditev ob državnih praznikih
Sodelovanje z občinami
Novoletna prireditev
Razvojni center Divača - sredstva za redno delovanje
Razvojni center Divača - sredstva za muzej in Škrateljnovo
domačijo
Razvojni center Divača - sred. za projekte in prijave na razpise
»Magajnova pot« - vzdrževanje
Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne
Prenova Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih
igralcev - sklad
Vzdrževanje spominskih obeležij
Obnova cerkva
Ohranjanje kulturne dediščine
Goriški muzej
Kosovelova knjižica Sežana - sred.za plače in premije
pokoj.zav.
Kosovelova knjižnica Sežana - sred.za materialne str.
Kosovelova knjižnica Sežana - sred.za nakup knjig
Kosovelova knjižnica Sežana - inv. transfer
Kosovelova knjižnica Sežana - dodatni program
Potujoča knjižnica Koper
Sred.za delovanje kulturnih društev
Sredstva za delovanje kulturnih društev – preteklo leto
JSKD Sežana
Glasnik
Večnamenski center Vreme - tekoče vzdrževanje in stroški
Program zveze prijateljev mladine - dedek Mraz
Projekti mladih, projekti za mlade – sofin. programov
Projekti mladih , projekti za mlade – sodelovanje Občine v
aktivnostih za mlade
Dejavnost glasbene šole v Divači
Glasbena šola Sežana - sredstva za glasbene instrumente in
druge inv.
KS Divača, Prireditve ob praznikih in druge prireditve v KS
KS Divača, vzdrževanje in ohranjanje kulturnih spomenikov
KS Senožeče, Prireditve ob praznikih v KS
KS Senožeče, vzdrževanje in obnavljanje kulturnih

obseg sredstev
v EUR
5.500,00
25.000,00
4.500,00
626,00
1.000,00
4.500,00
9.200,00
58.551,54
30.000,00
9.540,00
2.500,00
500,00
7.264,00
500,00
13.000,00
21.222,00
500,00
70.364,72
21.499,89
6.000,11
3.816,49
600,00
14.137,00
53.000,00
10.600,01
7.500,00
35.697,42
3.500,00
690,00
3.000,00
3.000,00
10.465,09
3.500,00
3.500,00
100,00
3.150,00
415,00

521808
521805
530401
531801
540401
541801
550401
551801
560401
561601

spomenikov
KS Senožeče, Mitnica Senožeče
KS Senožeče, delovanje vaške knjižnice
KS Vreme, prireditve ob praznikih KS
KS Vreme, vzdrževanje in ohranjanje kulturnih spomenikov
KS Barka, prireditve ob praznikih v KS
KS Barka, vzdrževanje in obnavljanje kulturnih spomenikov
KS Misliče, prireditve ob praznikih v KS
KS Misliče, vzdrževanje in ohranjanje kulturnih spomenikov
KS Dolnje Ležeče, Prireditve ob prazniku KS in druge
prireditve v KS
KS Dolnje Ležeče, Urejanje družabnih prostorov

14.896,71
500,00
1.810,00
50,00
1.000,00
50,00
600,00
50,00
2.245,00
1.891,77

Obseg finančnih sredstev iz navedene tabele se usklajuje z morebitnimi sprejetimi spremembami
proračuna za leto 2019.
Nekatere postavke, predvsem investicije in vzdrževanje, vključujejo področje kulture posredno (v
povezavi z drugimi področji).
Številka: 610-0001/2019-1
Datum: 23. 1. 2019
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