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NAZIV AKTA: Letni program Kulture v Občini Dobje za leto 2019
I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj:
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18
– ZNOrg)
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje, s katerimi se
uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
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.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture. Letni program kulture v Občini
Dobje je skupaj z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019 in Pravilnikom za
kulturne dejavnosti podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne
programe in projekte na podlagi javnega razpisa oz. javnega poziva.
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine
imajo društva in druge neprofitne organizacije, javni zavodi ter Območna enota
javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki sprejemajo svoj letni program.
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu občine Dobje za leto 2019, s čimer je
vzpostavljena podlaga za sprejem letnega programa kulture Občine Dobje v letu
2019.
Letni program kulture se uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev
za sofinanciranje programov kulture v Občini Dobje za leto 2019.
IV. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA
S sprejetjem Letnega programa kulture ni pričakovati neposrednih finančnih posledic,
saj je višina sredstev za namene opredeljene v letnem programu kulture že določena
z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019.

REDNI POSTOPEK (60. čl. Poslovnika)

PREDLOG

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in
21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2019 (Uradni list RS, št.
33/2019) in 16. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/2018) je Občinski
svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI DOBJE
ZA LETO 2019
UVOD
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.
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.
Letni program kulture Občine Dobje je skupaj s Pravilnikoma za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi na območju občine Dobje, Merilom za vrednotenje
programov in projektov posebnega pomena ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Dobje in Proračunom občine za leto 2019 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne
dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja na
podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov za
leto 2019 in letnih programov javnih zavodov.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture.

IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
Izvajalci letnega programa kulture so:
-

kulturna društva,

-

druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,

-

zveze kulturnih društev,

-

Knjižnica Šentjur,

-

Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,

-

javni in zasebni zavodi s področja kulture (glasbene šole),

-

javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja
neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost,

-

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.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2019 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
Programi, ki se bodo v Občini Dobje izvajali v javnem interesu, so:
-

knjižnična dejavnost,

-

spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti društev,

-

dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota
Šentjur.

VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V LETU
2019
Na področju javne infrastrukture se bodo zagotavljala sredstva za:
 redno in investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in opreme na področju
kulture.
1. Knjižnična dejavnost
Knjižnična dejavnost je namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev po
izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju, pospeševanju in
vzdrževanju splošne, informacijske, bralne in funkcionalne pismenosti. Zato spodbuja
vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena
naloga je tudi utrjevati in razvijati strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost
knjižnične dejavnosti. V interesu občine je omogočiti vsem prebivalcem boljšo
dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij.
Knjižnično dejavnost izvaja Javni zavod Knjižnica Šentjur. Občina bo knjižnično
dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu.
Občina Knjižnici Šentjur dodatno zagotovila sredstva za delovanje Izposojevališča
Dobje. V skladu z zakonom bo zagotavljala sofinanciranje dejavnosti in materialnih
stroškov ter sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v višini predpisanih finančnih
deležev in obveznosti.

2. Ljubiteljska kulturna dejavnost društev
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine
imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v
pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti
dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi
kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
tudi kulturno dejavnost.
V interesu občine je podpreti dejavnost vseh aktivnih društev, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulture.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikoma za
vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju občine Dobje, Merilom za
vrednotenje programov in projektov posebnega pomena ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Dobje in Proračunom občine za leto 2019.
3. Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Ljubiteljsko kulturno dejavnost za občino izvaja tudi Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti. Z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti je bil ustanovljen javni sklad z namenom, da se nanj prenese
izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne
dejavnosti. 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. Področje Občine Dobje pokriva Območna izpostava v Šentjurju,
ki skrbi za izvedbo kulturnih programov, ki se izvajajo za področje in na področju
Občine Dobje. Območna izpostava je nosilka in povezovalka neinstitucionalnih
kulturnih projektov in ustanov ter predstavlja organizirano prireditveno, kulturnoizobraževalno in posredniško mrežo. Organizira različna srečanja in izobraževanja.
4. Javna infrastruktura in oprema 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.
FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2019
V Odloku o proračunu Občine Dobje za leto 2019 so sredstva za sofinanciranje
programov letnega programa kulture v Občini Dobje za leto 2019 zagotovljena za:
Zap.št. Vsebina programa

Znesek v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dejavnost Knjižnice (JZ Knjižnica Šentjur,
Izposojevališče Dobje)
Nakup knjig za občinsko knjižnico (Knjižnica
Šentjur)
Programi in delovanja društev na področju
kulture
Sofinanciranje kulturnih prireditev
Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega
doma Dobje
Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z
mladimi (DPM)
Sofinanciranje programa Glasbene šole
Kulturne dejavnosti v OŠ Dobje
SKUPAJ

15.873,00
1.400,00
2.700,00
450,00
7.011,00
1.445,00
550,00
1.000,00
20.429,00
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