PREDLOG, februar 2020
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-urano
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in 16. člena
Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) je Občinski svet
Občine Dornava na svoji ___. redni seji, dne _________, sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2020
1. člen
Letni program kulture za leto 2020 se udejanja preko programa društva, ki je registrirano za
izvajanje kulturne dejavnosti in javnega zavoda.
Občina Dornava v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za
uresničevanje javnega interesa na področju kulture, zagotavlja pogoje za:
- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost in
- ohranjanje slovenske kulturne identitete.
2. člen
Letni program kulture v Občini Dornava za leto 2020 zagotavlja izvajalcem kulturnih
programov in kulturnih projektov, da na podlagi objavljenega javnega razpisa ali javnega
poziva, pridobijo proračunska sredstva iz proračuna Občine Dornava za leto 2020, iz
proračunskih postavk:
- 18019 – Društvene dejavnosti – »Kultura«,
- 18050 – Društvene dejavnosti – »Ohranjanje naravne in kulturne dediščine«,
- 18055 – Društvene dejavnosti – »Pihalna godba«,
- 18056 – Društvene dejavnosti – »Pevski zbori«.
3. člen
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v občini, za uresničevanje javnega
interesa na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje
potrebe in interese na tem področju.
Naloga občine bo:
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občank in občanov na področju
ljubiteljske kulture, ter zagotovitev sredstev za njihovo dejavnost,
- omogočanje dostopnosti do kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov
nosilcev dejavnosti z območja občine.
Za zagotavljanje zgoraj navedenega bo občina z javnimi razpisi oz. javnimi pozivi za prijave za
sofinanciranje kulturnih programov ali projektov, spodbujala dejavnosti na področju kulture.
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4. člen
Občina bo podpirala naslednje kulturne programe in kulturne projekte ter v naslednji višini
sredstev, potrebnih za njihovo uresničitev:







Sofinanciranje
Javni kulturni programi (pevski zbori,
plesne in folklorne skupine, gledališke
skupine, lutkovne skupine, likovne
skupine, fotografske skupine, literarne
skupine, recitatorske skupina,
posameznik – samozaposleni na
področju kulture) ...
Javni kulturni projekti
Javne kulturne prireditve,
Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih kadrov

Višina sofinanciranja
12.000, 00 EUR

3.000, 00 EUR



Ohranjanje naravne in kulturne
dediščine
Redno letno dejavnost pihalnih godb



Redno letno dejavnost pevskih zborov

3.250,00 EUR



5.500,00 EUR

5. člen
Kulturni programi in projekti, ki bodo sofinancirani s strani lokalne skupnosti bodo izbrani po
postopku, ki je v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v
Občini Dornava, predpisan za javni razpis oz. javni poziv.
6. člen
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2020 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.

Številka:____________
Datum: ____________

Občina Dornava
župan
Janko MERC

