
 
 

 
 

 
 

LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA PODROČJA KULTURE 
V OBČINI BLED V LETU 2019 

 
 
Občina Bled je na podlagi 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, 
št. 96/02, 123/06, 111/2013) pripravila Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Bled v 
letu 2019.  
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture  se določi s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2019 – potrjen na Občinskem svetu Občine Bled. 
Občina z letnim izvedbenim programom financiranja na področju kulture določa  programe,  za 
katere se zagotavljajo sredstva v proračunu občine.  
Občina Bled s sprejetjem letnega izvedbenega programa financiranja kulture omogoča in soustvarja 
pogoje za razvoj kulturnih dejavnosti v občini, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo  iz javnih 
sredstev. 
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju kulture: 
- z zagotavljanjem sredstev za delovanje Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled ter knjižničnih enot v 

Zasipu in na Boh. Beli,  
- 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 (sofinanciranjem obnove 

zgodovinskih, kulturnih ali verskih objektov oz. spomenikov). 
 
 

1. INSTITUCIONALNA KULTURA 
Na področju institucionalne kulture delujeta dva javna zavoda, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je Občina Bled in sicer sta to:  
 
 

 Zavod za kulturo Bled, katerega je v letu 2004 ustanovila Občina z namenom upravljanja 
kulturnega spomenika državnega pomena, to je Blejski grad in ostale javne kulturne 
infrastrukture na območju občine Bled, zavod je upravljalec tudi Festivalne dvorane Bled. 
Občina Bled ne sofinancira delovanja zavoda. 

 Knjižnica Antona Tomaža Linharta, v sklopu katere delujejo:  Knjižnica Blaža Kumerdeja 
Bled in Knjižnična enota v Zasipu.  Soustanoviteljice Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica so tudi občine Radovljica, Bohinj in Gorje.   Občina Bled sofinancira delovanje 
knjižnice – glej točko 3.  

 Narodni muzej Slovenije deluje v naši občini izključno kot »izpostava« na Blejskem gradu. 
Občina Bled ne sofinancira delovanja zavoda. 

 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 
Bled 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 – oddelki na Bledu, ki delujejo v prostorih Osnovne šole prof. dr. J. 

Plemlja Bled. Šolo obiskuje približno 60 otrok letno, na Bledu pa imajo program teorije, 
harmonike, klavirja in violine. Občina Bled iz proračuna »področje izobraževanja« za 
delovanje oddelkov Glasbene šole Radovljica zagotovi sredstva v višini 9.000 €.   

 Glasbeni center DO RE MI, ki deluje v prostorih starega vrtca Bled, ki ga letno obiskuje 
preko 100 otrok. Izvajajo pouk na naslednjih inštrumentih: klavir, violina, prečna flavta, 
flavta, saksofon, klarinet, trobenta, harmonika, jazz klavir in glasbena vzgoja za otroke z 
avtizmom. Dejavnost se v pretežni meri financira iz prispevka staršev, Občina Bled iz 
proračuna zagotovi sredstva v višini 6.000 €.  

 
2. LJUBITELJSKA KULTURA 

Posebno mesto v občini ima tudi zelo razvejana ljubiteljska kulturna dejavnost, ki se odvija v 
naslednjih društvih in ustanovah:  

 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BLED v okviru katerega delujeta:  Folklorna skupina Bled 
– odrasla, Ljudski pevci KUD Bled in Ljudski godci KUD Bled, 

 KULTURNO DRUŠTVO ODMEV BLED, 
 KULTURNO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA v okviru katerega delujejo: Otroška gledališka 

skupina, Odrasla gledališka skupina, Recitacijska skupina, 
 FOTO KLUB TNP BLED, 
 KULTURNO DRUŠTVO RUDIJA JEDRETIČA RIBNO v okviru katerega delujejo: ml. otroška 

FS,  st. otroška FS,   odrasla FS, gledališka skupina sekcija za oživljanje ljudskih običajev, 
 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP v okviru katerega delujejo:  Oktet LIP Bled,  

Gledališka skupina Navihančki, Prgarji, Mladi Prgarji, Katarine-vezilje in razstavna dejavnost, 
 KULTURNO DRUŠTVO DO RE MI v okviru katerega delujeta Otroški pevski zbor DO RE MI in 

Pevski zbor DO RE MI, 
 MUZEJSKO DRUŠTVO BLED, 
 FOLKLORNO DRUŠTVO BLED, 
 KULTURNO DRUŠTVO– IGRALSKA SKUPINA VITEZA GAŠERJA LAMBERGARJA, 
 KULTURNO DRUŠTVO - LUTKOVNO GLEDALIŠČE RADO MUŽAN, RIBNO, 
 KULTURNO DRUŠTVO PODOBE RAJA, 
 KULTURNO DRUŠTVO RDEČE TIPKE, 
 PRODUKCIJSKA HIŠA RED, 
 SLIKARSKO DRUŠTVO ATELJE BLED, 
 ZAVOD KREATORIUM, 
 ZGODOVINSKO DRUŠTVO BLED, 
 KUD KAMOT ZASIP. 
 

Za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju ljubiteljske kulture bomo izvedli:  
- razpis za sofinanciranje dejavnosti in  
- razpis za sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska društva.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3. LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2019 

 
Za izvedbo programov na področju kulture oz. ki so v povezavi s kulturo in turizmom,  v Proračunu 
Občine Bled za leto 2019 planiramo na klasifikaciji:  1802 – ohranjanje kulturne dediščine in  1803 – 
programi v kulturi.  
 
Proračunska 

postavka  

Opis proračunske postavke  Plan 

2019 v € 

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled  

- 41330010 - Knjižnica  A.T.L. – plače  136.600  

- 41330011 – Knjižnica  A.T.L prevoz in prehrana – 10.100  

- 41330110 - Knjižnica  A.T.L prisp.na plače+javni inv.sklad 23.000 

-  41330201 - Knjižnica  A.T.L – materialni stroški 35.000 

- 41330248 – najemnina – 14.400  

- 41330252 -Knjižnica A.T.L.-nabava knjig, eksponatov, revij– 15.500  

- 41331001 - Knjižnica A.T.L. – premija KAD – 2.100 

- 420401 – Novogradnje – 150.000 

- 43230003 - Knjižnica A.T.L. – oprema  in vzdrževanje prostorov – 

2.000 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

07-20070701 Investicijsko vzdrževanje knjižnic – 2.000 

200405802-1 Medgeneracijski center Vezenine Bled – 150.000 

388.700  

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev  

- 41200001- transferi kulturnim društvom in drugim neprof. 

organizacijam – 30.000 € 

30.000 

20150503 Festivalna dvorana Bled  

- 43230010 – sofinanciranje  obnove FD  - 10.000 € 

10.000 

20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno-zgodovinskih objektov  

- 40250327 – Kulturni spomeniki-tekoče vzdrževanje – 600 € 

 

600 

 
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so vključene v 
letni izvedbeni načrt financiranja kulture se s sklepom župana razdelijo na druge postavke v okviru 
programa kulture. 
 

4. ZAKLJUČEK  
Kot je iz zgoraj predstavljenega razvidno kultura v Občini Bled sega v vse pore družbenega življenja 
in je odprta do novih programov za vse skupine občanov, tesno pa je povezana s turizmom.    
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem 
programu občine za obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, kjer kultura igra 
pomembno vlogo.   
 
                      JANEZ FAJFAR   
                                                                                                                                   Župan  


